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177e Boek – deel II:
Boek 2020 over
de Sociale Zekerheid
Deel I		

Budgettaire en financiële toestand 2019

Het Rekenhof geeft in het eerste hoofdstuk van dit deel I een overzicht van de begrotingsontvangsten en -uitgaven van de sociale zekerheid in 2019 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2020 heeft
bezorgd, en vergelijkt ze met 2018 en 2017. Samenvatting
In 2019 sloot de sociale zekerheid het begrotingsjaar af met een voorlopig saldo van 1.067 miljoen euro, tegenover -15,7 miljoen euro in 2018.
De geconsolideerde ontvangsten bedroegen 103.387,1 miljoen euro, d.i. 4,94 % meer dan in
2018. In 2019 bedroegen de geconsolideerde uitgaven 102.320,1 miljoen euro (+ 3,84 % tegenover 2018). Het grootste deel daarvan (89,38 %) werd besteed aan prestaties aan de sociaalverzekerden (o.a. pensioenen, geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid),
die stegen met 3,70 %.
De pensioenuitgaven stegen met 4,05 % door de toename van het aantal pensioengerechtigden
en de evolutie van het gemiddelde uitgekeerde pensioenbedrag. De uitgaven voor geneeskundige verzorging stegen met 5,47 %, vooral door de evolutie van de uitgaven voor de ziekenhuizen
(+6,29 %) en de farmaceutische verstrekkingen (+7,28 %). De werkloosheidsuitgaven daalden
met 6,90 %, vooral door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen en rechthebbenden. De uitgaven voor arbeidsongeschiktheid stegen met 6,32 %, vooral doordat het aantal
vergoede uitkeringsdagen toenam.
Het kassaldo van de RSZ-Globaal Beheer bedroeg op 31 december 2019 344 miljoen euro. Net als
in de voorgaande jaren was het tijdens het jaar echter overwegend negatief. Het RSVZ-Globaal
Beheer had op 31 december 2019 2.094,1 miljoen euro beschikbare middelen. De Globale Beheren van de RSZ en het RSVZ hebben daarnaast op 31 december 2019 nog obligatieportefeuilles
en reservefondsen voor respectievelijk 7.719,5 miljoen euro en 5.882,3 miljoen euro.
In hoofdstuk 2 van deel I worden eerst de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven getoetst aan
de ramingen van de (niet goedgekeurde) initiële ontwerpbegroting van 2019. Vervolgens worden maatregelen toegelicht die de regering bij de opmaak van de initiële begroting 2019 heeft
genomen op het vlak van de werkgelegenheid en de gezondheidszorg. Ook worden de taxshift
en de uitvoering van verschillende maatregelen op het vlak van werkgelegenheid, pensioenen,
gezondheidszorg en werkonbekwaamheid toegelicht in een meerjarenperspectief. In een derde
punt wordt aandacht besteed aan de verwezenlijkingen in de strijd tegen de sociale fraude.
Tot slot behandelt hoofdstuk 3 van deel I de uitgaven voor prestaties voor de overgedragen
bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Daaruit blijkt dat de openbare
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instellingen van sociale zekerheid (OISZ) in 2019 nog tijdelijk voor rekening van de deelentiteiten
uitgaven beheren voor prestaties inzake werkgelegenheid, gezondheidszorg en gezinsbijslag. In
2019 bedroegen die uitgaven 2.660,2 miljoen euro.

Deel II		

Financieel Beheer en rekeningen van de OISZ

Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ en op onderzoeken die te maken hebben met het financieel beheer van de OISZ.
Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen
van de OISZ. Het Rekenhof stelt vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen nog steeds onvoldoende worden nageleefd. Volgens de wettelijke
bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar
volgend op het boekjaar ontvangen. Op 31 augustus 2020 had het de rekeningen 2018 van geen
enkele instelling ontvangen. Ook de rekeningen 2017 van twaalf instellingen, de rekeningen
2016 van vijf instellingen en de rekeningen 2015 en 2014 van twee instellingen werden nog niet
ontvangen. Voor de jaren 2013 en 2012 zijn de rekeningen van één instelling nog niet ontvangen.
Op 31 augustus 2020 hadden de beheersorganen van zeven van de dertien instellingen hun rekeningen 2019 opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) moet zijn rekeningen
2018 nog opstellen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) zijn
rekeningen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. De laattijdige afsluiting van die rekeningen verhindert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de sociale zekerheid in de rekeningen
van de Staat.
Famifed: Verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening
De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden inzake gezinsbijslag overgedragen aan de
deelentiteiten (de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Famifed treedt voor de deelentiteiten op als serviceorganisatie totdat zij het beheer
en de betaling overnemen (en uit Famifed “uittreden”). Dat gebeurde op 1 januari 2019 en 1 januari 2020. Famifed wordt daarom gesplitst en vereffend.
Het Rekenhof onderzocht de concrete toepassing van het koninklijk besluit tot organisatie van
de overdracht van de goederen, rechten en plichten aan de deelentiteiten op boekhoudkundig
vlak en ook de impact daarvan op de financiële stromen in de periode 2018-2020. Volgens dit
besluit staat Orint vzw in voor de vereffening van Famifed. In de praktijk gebeurt die vooral door
de administratie van Famifed.
Uit de voorlopige rekeningen 2018 blijkt dat Famifed een aantal voorbereidende splitsingsverrichtingen heeft opgenomen om de uittreding van drie deelentiteiten op 1 januari 2019 vorm te
geven. Eind 2019 werden op basis van de beschikbare thesaurie de reserves van de gezinsbijslag
en de administratiekosten verdeeld. Het werkkapitaal werd in 2020 terugbetaald. Een restbedrag aan thesaurie werd, in afwachting van de definitieve afsluiting van de rekeningen 2020, bij
Orint in bewaring gegeven.
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Met het oog op de vereffening en de boekhoudkundige splitsing van de rekeningen zijn de openstaande saldi op de individuele grootboekrekeningen van de deelentiteiten en een aantal algemene grootboekrekeningen niet geconfirmeerd. Famifed hanteerde een aantal aanvaardbare
uitgangsprincipes om de saldi op de balansrekeningen toe te wijzen aan de deelentiteiten en
werkte een aanhechting van de splitsingsverrichtingen aan de rekeningen 2018 en 2019 uit. Voor
een aantal posten is het door gebrek aan specifieke grootboekrekeningen echter nog niet duidelijk hoe de individuele toewijzing zal gebeuren. Famifed overweegt ook om de restboekhouding
na de afsluiting van de rekeningen voor het verkorte boekjaar 2020 over te dragen aan Orint.
Het Rekenhof beveelt aan deze verrichtingen goed te documenteren zodat de boekhoudkundige
omzetting van het koninklijk besluit goed kan worden opgevolgd.
FPD: betaling en boeking van de pensioenen
Het Rekenhof heeft het proces van de betaling en de boeking van de pensioenen bij de Federale
Pensioendienst (FPD) onderzocht. De internebeheersingsmaatregelen vertonen zwakke punten. Kenmerkend voor die controle-omgeving is dat permanente operationele doelstellingen en
specifieke indicatoren ontbreken om het betalingsproces te omkaderen en de kwaliteit ervan te
waarborgen. Ook een duidelijk omschreven IT-beveiligingsbeleid ontbreekt.
De beheersing van het proces lijdt onder verschillende tekortkomingen: er is geen process ownership, de operationele diensten miskennen de IT-controlemaatregelen en er wordt onvoldoende
gerapporteerd om een horizontale aansturing van het proces mogelijk te maken.
Het Rekenhof heeft bovendien controles en tests uitgevoerd op de betalings- en boekingsgegevens 2019 (29 miljoen betalingen voor ongeveer 50 miljard euro). Uit de resultaten blijkt dat het
voor de FPD relevant en nuttig is ex post controles uit te voeren.
Het Rekenhof beveelt de FPD aan al zijn maatregelen voor procescontrole te inventariseren en
te beschrijven, ze te evalueren via een risicoanalyse en ze gecoördineerd en gecentraliseerd aan
te sturen.
RIZIV: wijzigingen van de erkenningsnormen voor de ziekenhuizen
Sinds 1 juli 2014 kunnen de deelentiteiten (de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) de normen vastleggen waaraan ziekenhuizen,
ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties moeten voldoen. De uitoefening
van die bevoegdheden kan echter gevolgen hebben voor de federale begroting en de begroting
van de sociale zekerheid. Overeenkomstig artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft het Rekenhof een verslag opgesteld over de weerslag van de gewijzigde erkenningsnormen die tussen 1 juli 2014 en 31 december 2019 van kracht
zijn geworden.
OISZ: opvolging van de interne-auditfunctie
In 2019 hebben de interne-auditdiensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid met
de steun van het Gemeenschappelijk Auditcomité (GAC) onder meer de gemeenschappelijke
methodologische leidraad en de kwaliteitsbewaking verder uitgebouwd. Een peer review werd
voorbereid die in de periode 2020-2021 zal worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen belangrijk zijn voor het verder verbeteren van de werking, kwaliteit en maturiteit van de interneauditdiensten. Het GAC ziet ook mogelijkheden voor verbetering bij de certificering van de reke-
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ningen, het risicomanagement en de interne beheersing, en op het vlak van de middelen die aan
de interne-auditfunctie worden toegewezen.

Deel III

Andere thema’s van de sociale zekerheid

In deel III komen specifieke thema’s in verband met de sociale zekerheid aan bod.
Weerslag van de COVID-19-gezondheidscrisis op de ontvangsten en uitgaven van de sociale
zekerheid
Het Rekenhof heeft de weerslag op de begroting van de sociale zekerheid onderzocht van de
maatregelen die werden genomen in de sociale zekerheid ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis. Het gaat meer bepaald om:
• steunmaatregelen voor de werkgevers en de zelfstandigen als schuldenaars van bijdragen;
• steunmaatregelen voor de sociaalverzekerden (werknemers en zelfstandigen) die schade
ondervonden door de beperkende maatregelen van de overheid of die besmet werden met
COVID-19;
• de terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met COVID-19 door de verzekering geneeskundige verzorging en de toekenning van bijkomende financiële middelen aan de ziekenhuizen.
Volgens de op 15 augustus 2020 beschikbare, en nog partiële, gegevens, bedraagt het verlies aan
ontvangsten voor 2020 6,2 miljard euro, terwijl de bijkomende uitgaven door de gezondheidscrisis op 7,8 miljard liggen.
Fonds voor de Medische Ongevallen: werking en organisatie
Het Rekenhof heeft in juni 2020 een auditverslag gepubliceerd over de werking en de organisatie
van het Fonds voor de Medische Ongevallen. In zijn audit onderzocht het meer bepaald in welke
mate het Fonds de doelstellingen van de wet medische ongevallen (2010) realiseert, en of het
wettelijk en organisatorisch kader voldoende waarborgen biedt om de opdrachten van dat Fonds
te kunnen uitvoeren.

Deel IV

Opvolging van aanbevelingen 2018-2019

In dit deel brengt het Rekenhof verslag uit over het gevolg dat werd gegeven aan aanbevelingen
die het in zijn vorige Boeken over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.
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Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)
eHealth-platform

eHealth
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Famifed
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Fonds Sluiting Ondernemingen
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Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

HVKZ

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

HVW

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

HZIV

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

KSZ

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVA

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

RJV

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSVZ

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
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Inleiding
Deel I van het Boek 2020 over de Sociale Zekerheid handelt over de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid. Het gaat daarbij om de verrichtingen die worden
beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De uitgaven voor de
sociale bijstand1 vallen buiten het kader van dit Boek.
De sociale zekerheid omvat verschillende stelsels.
Het stelsel van de werknemers is van toepassing op personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een werkgever uit de overheidssector of uit de privésector
en, voor de geneeskundige verzorging, ook op de ambtenaren. Het omvat de volgende takken:
•
•
•
•
•
•
•
•

de verzekering voor geneeskundige verzorging;
de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust;
de werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag en
de uitkeringen voor tijdskrediet;
de rust- en overlevingspensioenen;
de uitkeringen bij arbeidsongevallen;
de uitkeringen bij beroepsziekten;
de gezinsbijslag2;
de uitkeringen voor jaarlijkse vakantie van de arbeiders3.

Het stelsel van de zelfstandigen omvat de volgende takken:
•
•
•
•
•

de verzekering voor geneeskundige verzorging;
de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en moederschapsverlof;
de rust- en overlevingspensioenen;
de gezinsbijslag4;
de faillissementsverzekering.

Zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen werd een globaal
financieel beheer ingevoerd, waarbij de RSZ en het RSVZ de ontvangsten centraliseren en
verdelen over de OISZ die de verschillende takken beheren5. Omdat in de verzekering voor
geneeskundige verzorging sinds 2008 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de uit-

1
2

3
4
5

Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
In 2019 beheert Famifed alleen nog de uitgaven voor de gezinsbijslag voor rekening van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (zie hoofdstuk 3 in dit deel en het artikel “Famifed: Verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de splitsing” in deel 2 van dit Boek).
Het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de werknemers is eigenlijk geen socialezekerheidsstelsel. Het behoort
niet tot het Globaal Beheer en het wordt beheerd door de RJV.
Zoals bij de werknemers en de ambtenaren beheerde Famifed de uitgaven voor die tak in 2019 alleen nog voor
rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zie ook hierboven, voetnoot 2.
In het kader van het globaal financieel beheer worden de RSZ en het RSVZ aangeduid als “RSZ-Globaal Beheer” en
“RSVZ-Globaal Beheer”.
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gaven van de RSZ-Globaal Beheer en de uitgaven van het RSVZ-Globaal Beheer, nemen de
begrotingsverslagen en de uitvoeringsrapporteringen (die het Rekenhof als uitgangspunt
neemt voor dit Boek) het RIZIV-Geneeskundige Verzorging afzonderlijk op, naast de twee
Globale Beheren.
De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:
•
•
•
•
•

het stelsel van de overzeese sociale zekerheid;
het stelsel van de zeevarenden;
het stelsel van het statutair personeel van de provinciale en plaatselijke besturen;
de verrichtingen van de overheidspensioenen;
de andere stelsels, zoals het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen6, de uitgaven voor
de sociale Maribel7 en de uitgaven voor loopbaanonderbreking8 beheerd door de RVA.

Deel I besteedt aandacht aan de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2019 en
aan de vergelijking van de begroting 2019 met de (voorlopige) realisaties. Hoofdstuk 1 geeft
toelichting bij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de periode 2017-2019. De toelichting behandelt de evolutie bij de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen. In hoofdstuk 2 komt de
uitvoering van de begroting 2019 van die verschillende stelsels aan bod. Het gaat in op de
maatregelen die de regering in het kader van de begroting 2019 genomen heeft. Het behandelt ook, in een meerjarenperspectief, de maatregelen voor de vermindering van socialezekerheidsbijdragen, op het vlak van werkgelegenheid, pensioenen en arbeidsongeschiktheid
uit het regeerakkoord van 9 oktober 2014. Ook de ontwikkelingen op het vlak van de strijd
tegen de sociale fraude worden in dit hoofdstuk behandeld. Tot slot geeft hoofdstuk 3 een
overzicht van de uitgaven voor prestaties die door de zesde staatshervorming zijn overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten die in 2019 nog worden beheerd door de OISZ.
Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van het ontwerp van initiële begroting 20199 en van de uitvoeringsgegevens voor 2017, 2018 en 2019 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2020 heeft bezorgd.

6
7
8
9

Dat stelsel is vanaf 2019 als een afzonderlijke tak opgenomen in de stelsels buiten Globaal Beheer.
Het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) de non-profitsector via de
creatie van bijkomende arbeidsplaatsen.
De uitgaven voor loopbaanonderbreking door federale ambtenaren zijn sinds 1 januari 2017 opgenomen in de uitgaven buiten Globaal Beheer.
Zie: Parl. St. Kamer, 15 oktober 2018, DOC 54 3292/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019, Algemene toelichting, www.dekamer.be. Door het ontbreken van een goedgekeurde begroting zijn
er geen recentere geconsolideerde begrotingsramingen over de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid
in 2019.
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Hoofdstuk 1

Evolutie van de ontvangsten
en uitgaven 2017-2019
Dit hoofdstuk geeft toelichting bij de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitgaven
van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen voor de jaren 2017 tot
2019. De cijfers voor 2017 en 2018 zijn dezelfde als die in het vorige Boek over de Sociale
Zekerheid (176e Boek van het Rekenhof – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid)10.
De cijfers voor 2019 zijn de voorlopige uitvoeringsgegevens die de FOD Sociale Zekerheid
in juli 2020 heeft bezorgd. Ze zijn niet gebaseerd op officiële rekeningen. Het Rekenhof zal
later de definitieve, individuele rekeningen van de OISZ controleren.
Alle cijfers zijn opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde rechten.
De cijfers in de tabellen en grafieken in dit hoofdstuk zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat
de overdrachten tussen de verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging)
geneutraliseerd zijn.

1

Begrotingssaldo 2017-2019

In 2019 bedroegen de ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 103.387,1 miljoen euro
en de uitgaven 102.320,1 miljoen euro. Het voorlopige begrotingssaldo voor 2019 bedraagt
1.067 miljoen euro tegenover -15,7 miljoen euro in 2018 en 943,3 miljoen euro in 2017.
Tabel 1 – E
 volutie van de voorlopige begrotingssaldi per stelsel (in miljoen euro)
2017

2018

2019

RSZ-Globaal Beheer

586,0

-529,7

960,7

RSVZ-Globaal Beheer

255,5

266,5

169,6

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

33,2

205,2

143,5

Stelsels buiten Globaal Beheer

39,6

44,4

-6,3

FPD-Overheidspensioenen

29,0

-2,1

-200,5

943,3

-15,7

1.067,0

Saldo sociale zekerheid

Bron: Rekenhof, op basis van de saldi per stelsel volgens de FOD Sociale Zekerheid, juli 2020

10 Omdat de FOD Sociale Zekerheid de cijfers voor 2017 en 2018 niet heeft geactualiseerd, kunnen er kleine verschillen zijn tussen die cijfers en de cijfers van de instellingen.

20

Voor de RSZ-Globaal Beheer is het positieve saldo in 2019 vooral het gevolg van de verhoogde evenwichtsdotatie. Het bedrag van die dotatie werd in september 2019 opgetrokken
naar 3.055,3 miljoen euro (+1.658,5 miljoen euro) om het verwachte tekort op de begroting
te beperken (zie verder punt 1 van hoofdstuk 2).
Het tekort bij de overheidspensioenen van 2019 is vooral afkomstig van het stelsel van de
overheidspensioenen (-82,2 miljoen euro) en van het gesolidariseerd pensioenfonds van de
provinciale en de plaatselijke besturen (-91,9 miljoen euro). Het eerste is voornamelijk een
gevolg van het boni 2018 dat aan de Schatkist moest worden teruggestort (89 miljoen euro).
Het tweede is vooral te verklaren door de tijd die verstrijkt tussen de inning van de (gestaag
toenemende) responsabiliseringsbijdrage, en de uitgaven voor de prestaties waaraan die
bijdrage gekoppeld is.

2

Ontvangsten 2017-2019

2.1
Overzicht
De ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen zijn tussen 2017 en 2019 gestegen met 6.965,0 miljoen euro (+7,22 %).
Tabel 2 – 
Geconsolideerde ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de
overheidspensioenen (in miljoen euro)
2017

2018

Evolutie
2018-2017 (%)

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

Bijdragen

59.517,8

61.008,2

2,50

63.061,5

3,37

Dotaties en toelagen van
de overheden

18.834,6

18.103,6

-3,88

19.600,6

8,27

Alternatieve financiering
door de Staat

13.649,8

14.762,6

8,15

15.646,1

5,98

4.419,9

4.644,9

5,09

5.078,9

9,34

96.422,1

98.519,3

2,18 103.387,1

4,94

Andere ontvangsten
Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
De socialezekerheidsstelsels hebben 63.061,5 miljoen euro aan bijdragen geïnd in 2019, wat
neerkomt op 61,00 % van de ontvangsten. Die bijdragen worden aangevuld met middelen
afkomstig van de overheden (dotaties van de Staat, subsidies van gewestelijke overheden
en alternatieve financiering: 35.246,7 miljoen euro of 34,09 %) en met andere inkomsten
(5.078,9 miljoen euro of 4,91 %). Die laatste zijn bijvoorbeeld afkomstig van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage (1.266,8 miljoen euro), van opbrengsten uit beleggingen
(337,9 miljoen euro), van bijdragen op de omzet van geneesmiddelen en terugbetalingen
door farmaceutische ondernemingen (986,2 miljoen euro) en van internationale overeenkomsten (417,5 miljoen euro).
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2.2

Bijdragen

Tabel 3 – Socialezekerheidsbijdragen (in miljoen euro)
Evolutie
2018-2017 (%)

2018

RSZ-Globaal Beheer

48.995,7

49.961,7

1,97

51.749,9

3,58

RSVZ-Globaal Beheer

4.391,0

4.485,7

2,16

4.567,9

1,83

RIZIV-Geneeskundige
Verzorging

1.220,6

1.281,5

4,99

1.368,1

6,76

194,1

408,1

110,25

381,8

-6,44

4.716,4

4.871,2

3,28

4.993,8

2,52

59.517,8

61.008,2

2,50

63.061,5

3,37

Stelsels buiten Globaal
Beheer
FPDOverheidspensioenen
Totaal

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

2017

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
De ontvangsten uit bijdragen zijn tussen 2017 en 2019 met 3.543,7 miljoen euro (+5,95 %)
gestegen. Bij de RSZ-Globaal Beheer stegen de ontvangsten uit bijdragen in die periode
met 2.754,1 miljoen euro (+5,62 %). Naast de indexering van de lonen van de werknemers
en ambtenaren speelt ook de toename van het aantal tewerkgestelde personen (in eenheden) een rol: eind 2019 lag dat aantal 2,85 % hoger dan eind 2017 11. De verlaging van de
werkgeversbijdragen in het kader van de taxshift heeft de toename van de ontvangsten in
2018 enigszins afgeremd.
De ontvangsten uit bijdragen van het RSVZ-Globaal Beheer stegen met 176,9 miljoen euro
tussen 2017 en 2019 (+4,03 %), ondanks de door de taxshift12 ingevoerde vermindering van
het bijdragepercentage tussen 2015 en 2018. Ze stegen iets minder in 2019 dan in 2018. De
stijging van de bijdragen is meer bepaald het gevolg van de toename van het aantal zelfstandigen (+24.604 in 2018 en +32 949 in 2019).
De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging zijn tussen 2017 en 2019 met
147,5 miljoen euro (+12,08 %) gestegen. Ze bestaan voor 99,32 % uit de inhouding van 3,55 %
op de pensioenen (1.358,8 miljoen euro) en voor 0,68 % (9,3 miljoen euro) uit de bijdragen
die sommige sociaalverzekerden moeten betalen13. De ontvangsten uit de inhouding op de
pensioenen zijn tussen 2017 en 2019 gestegen met 146,6 miljoen euro (+12,09 %).

11 De RSZ meet het aantal tewerkgestelde personen op de laatste dag van het kalenderkwartaal. Eind 2019 waren
er volgens de gegevens van de RSZ 3.986.000 mensen aan het werk, tegenover 3.875.401 eind 2017. Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Jaarverslag 2019, Sociaal-economische barometer, www.onssrszlss.fgov.be/nl.
12 In het kader van de taxshift waartoe de regering besliste, daalde het bijdragepercentage geleidelijk aan van 22 %
in 2015 naar 20,5 % in 2018 (wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie
en koopkracht).
13 Sociaal verzekerden die te weinig bijdragen hebben betaald, hebben recht op de terugbetaling van de verstrekkingen voor gezondheidszorgen voor henzelf en hun personen ten laste als zij een bijkomende bijdrage betalen.
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De ontvangsten uit bijdragen voor de overheidspensioenen14 stegen met 277,4 miljoen euro
(+5,88 %) tussen 2017 en 2019. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de bijdragen voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen15. In 2019 beliepen die 2.408,5 miljoen euro. Dat is 185 miljoen euro (+8,32 %) meer dan
in 2017. De ontvangsten uit de responsabiliseringsbijdrage stegen tussen 2017 en 2019 met
176,8 miljoen euro (+55,4 %) en beliepen dan 495,9 miljoen euro (+43,9 miljoen euro of
+13,77 % in 2018 en +132,9 miljoen euro of +29,40 % in 2019). Het percentage van de responsabiliseringsbijdrage bleef in die periode gelijk (50 %). Vanaf 2019 wordt de storting ervan
echter progressief vervroegd om samen te vallen met de pensioenlasten. De basisbijdrage
steeg in geringere mate (+28,7 miljoen euro in vergelijking met 2017, d.i. +1,57 %). Ze beliep
1.861,2 miljoen euro in 2019.
De ontvangsten uit bijdragen die van de RSZ worden getransfereerd naar de FPD voor het
stelsel van de overheidspensioenen, stegen tussen 2017 en 2019 met 26,8 miljoen euro (+2 %)
en beliepen 1.353,1 miljoen euro. Die stijging omvat meer bepaald de toename met 81 miljoen euro (+7,03 %) van de persoonlijke bijdrage op de ambtenarenwedden en de daling met
45,9 miljoen euro (-61,12 %) van de bijdrage op het vakantiegeld.
De RSZ-Globaal Beheer heeft 82,06 % van de bijdragen ontvangen in 2019. De Federale
Pensioendienst (stelsel overheidspensioenen) ontving 7,92 % en het RSVZ-Globaal Beheer
ontving 7,24 %. De resterende 2,78 % ging naar het RIZIV en naar de stelsels buiten Globaal
Beheer.

14 De FPD beheert verschillende stelsels van overheidspensioenen:
• de pensioenen ten laste van de Schatkist (stelsel van de overheidssector);
• de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten;
• de vergoedingspensioenen voor burgerslachtoffers van oorlogs- en terreurdaden;
• arbeidsongevallenrenten;
• de pensioenen van de personeelsleden van de NMBS;
•	de rustpensioenen van de personeelsleden van de parastatale instellingen die tot de consolidatieperimeter van
de federale Staat behoren en van de gemeenschappen en de gewesten die zijn aangesloten bij het pensioenstelsel van de wet van 28 april 1958;
• de pensioenen die de FPD beheert en uitbetaalt voor rekening van besturen of voorzorgsinstellingen;
•	de pensioenen van vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die
zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;
• het Fonds voor de Pensioenen van de Federale Politie.
15 Om hun pensioenen te financieren, storten die besturen een basiswerkgeversbijdrage aan de RSZ. De besturen
waarvan de pensioenlast hoger is dan de opbrengst van de basisbijdrage, storten een bijkomende “responsabiliseringsbijdrage”.
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2.3

Tussenkomsten van de federale en gewestelijke overheden

2.3.1

Dotaties van de Staat en toelagen van de deelentiteiten

Tabel 4 – Evolutie van de dotaties en toelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZGlobaal Beheer, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen
euro)
Evolutie
20182017 (%)

2018

6.622,7

5.605,4

-15,36

6.806,0

21,42

Gewone dotatie van de Staat

1.958,3

2.079,6

6,19

2.275,6

9,42

Evenwichtsdotatie van de Staat

3.202,3

2.109,1

-34,14

3.055,3

44,86

Toelagen van de deelentiteiten

1.462,1

1.416,7

-3,11

1.475,1

4,12

370,1

369,2

-0,24

376,7

2,03

370,1

369,2

-0,24

376,7

2,03

0,0

0,0

580,4

540,2

-6,93

526,0

-2,63

Gewone dotatie van de Staat

434,7

437,0

0,53

425,1

-2,72

Toelagen van de deelentiteiten

145,7

103,2

-29,17

100,9

-2,23

Dotatie van de Staat
voor de overheidspensioenen

11.261,4

11.588,8

2,91

11.891,9

2,62

Totaal

18.834,6

18.103,6

-3,88 19.600,6

8,27

RSZ-Globaal Beheer

RSVZ-Globaal Beheer
Gewone dotatie van de Staat
Evenwichtsdotatie van de Staat
Stelsels buiten Globaal Beheer

2019

Evolutie
20192018 (%)

2017

0,0

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
De RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, de stelsels buiten Globaal Beheer en het
stelsel van de overheidspensioenen ontvingen in 2019 in totaal 19.600,6 miljoen euro aan
dotaties van de Staat en aan subsidies van de deelentiteiten. Dat bedrag nam tussen 2017 en
2019 toe met 4,07 %.
De dotaties van de twee Globale Beheren bestaan uit:
•
•

een gewone dotatie die elk jaar wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex en aan de vergrijzing van de bevolking;
een evenwichtsdotatie die moet garanderen dat de begroting van de Globale Beheren
van de werknemers en van de zelfstandigen16 in evenwicht is in ESR-termen17.

16 Vermits het stelsel van de zelfstandigen geen deficit vertoonde, werden er in de periode 2017-2019 geen middelen
aan toegekend voor de evenwichtsdotatie.
17 Bij de opmaak van de initiële begroting wordt een voorlopig bedrag bepaald. Het definitieve bedrag, dat op het
einde van het begrotingsjaar wordt bepaald, houdt rekening met een aantal elementen zoals het aandeel in de
verwezenlijking van de begrotingsdoelstellingen (begrotingsmaatregelen) en de effecten van de socialefraudebestrijding (artikelen 23 en 24 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale
zekerheid).
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De gewone dotatie aan de RSZ-Globaal Beheer werd in 2018 en 2019 opgetrokken met
121 miljoen euro, om het deel van het werknemersstelsel18 in het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen te financieren, en met 156,7 miljoen
euro voor de tussenkomst van de Staat in de lonen van de politiezones, die sinds 2019 als
een toelage van de overheden wordt geboekt 19.
De dotaties voor de overheidspensioenen stegen met 630,5 miljoen euro (+5,6 %) tussen
2017 en 2019. Het stijgingspercentage ligt iets lager in 2019 (+2,61 % of 303,1 miljoen euro)
dan in 2018 (2,91 % of 327,4 miljoen euro).
In 2019 werd 60,67 % van de dotaties en subsidies aangewend voor de financiering van de
overheidspensioenen. Vijf door de FPD beheerde stelsels van overheidspensioenen worden
gefinancierd met een dotatie20, waarmee het tekort tussen de eigen ontvangsten en de uitgaven wordt gedekt. De pensioenen van de overheidssector zijn daar de voornaamste begunstigden van (10.712,1 miljoen euro in 2019). Het stelsel van de NMBS-pensioenen is ook
een begunstigde, maar in mindere mate (977,4 miljoen euro).
De RSZ-Globaal Beheer ontving 34,72 % van de dotaties en subsidies, het RSVZ-Globaal
Beheer ontving 1,92 % en de stelsels buiten Globaal Beheer ontvingen 2,69 %.
2.3.2

Alternatieve financiering door de Staat

Tabel 5 – Alternatieve financiering door de Staat, volgens de aard van de overdrachten (in miljoen
euro)
Evolutie
2018-2017 (%)

2018

10.435,6

11.309,6

8,38

12.049,8

6,54

Basisbedrag

5.025,8

5.193,5

3,34

5.267,0

1,41

Financiering taxshift

1.353,3

1.687,2

24,67

1.869,9

10,83

Geneeskundige verzorging

4.056,5

4.428,9

9,18

4.912,9

10,93

3.214,2

3.453,0

7,43

3.596,4

4,15

2.419,3

2.462,1

1,77

2.498,3

1,47

794,9

990,9

24,66

1.098,1

10,82

8,15 15.646,1

5,99

Btw

Roerende voorheffing
Basisbedrag
Financiering taxshift
Totaal

13.649,8 14.762,6

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

2017

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020

18 Op grond van het koninklijk besluit van 23 april 2018 tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van
29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, moet de RSZ-Globaal
Beheer in 2018, 2019 en 2020 elk jaar 121 miljoen euro storten aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen.
19 Door de politiehervorming in 1998 werd een aantal gewezen leden van de rijkswacht overgedragen aan de lokale
politiezones. De federale Staat neemt voor hen een deel van de socialezekerheidsbijdragen ten laste, waardoor de
lokale besturen een korting krijgen op hun verschuldigde bijdragen. Die korting moet volgens de regels van het
ESR2010 als een uitgave worden geboekt. Daardoor moet de tussenkomst van de Staat als een ontvangst (dotatie)
worden opgenomen. De verrichting heeft geen impact op het begrotingssaldo.
20 Dit zijn de stelsels van overheidspensioenen die worden gefinancierd met een dotatie:
• de pensioenen van de overheidssector;
• de pensioenen van de personeelsleden van de NMBS;
• de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten;
• de arbeidsongevallenrenten;
• de vergoedingspensioenen voor burgerslachtoffers van oorlogs- en terreurdaden.
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Het mechanisme van de alternatieve financiering is sinds 201721 gebaseerd op twee bronnen,
namelijk de btw en de roerende voorheffing. De middelen van de alternatieve financiering
bestaan uit:
•
•
•

een basisbedrag;
een bedrag om de gevolgen van de taxshift op de sociale zekerheid te neutraliseren;
een bedrag, ingehouden op de btw-ontvangsten, voor de financiering van de geneeskundige verzorging.

Wat het basisbedrag betreft, worden elk jaar vaste percentages ingehouden op de geïnde
ontvangsten uit de btw22 en uit de roerende voorheffing23. Die bedragen worden aan de
RSZ-Globaal Beheer en aan het RSVZ-Globaal Beheer gestort. De wetgeving voorziet in
een minimum om de leefbaarheid van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid
te garanderen. In 2019 lag het hoger dan de cijfers die men verkrijgt door de al vernoemde
vaste percentages voor de ontvangsten uit de roerende voorheffing toe te passen. De toepassing van dat minimum heeft de ontvangsten dus met 332,1 miljoen euro verhoogd voor
de RSZ en met 82,6 miljoen euro voor het RSVZ. De wet bepaalt ook de compenserende
bedragen van de taxshift. Het bedrag voor de financiering van de geneeskundige verzorging
is vastgelegd bij koninklijk besluit.
De ontvangsten van de alternatieve financiering zijn tussen 2017 en 2019 met 1.996,3 miljoen euro (+14,63 %) gestegen. Ze bestonden in 2019 uit 12.049,7 miljoen euro (77,01 %)
aan opbrengsten van de btw en 3.596,4 miljoen euro (22,99 %) aan opbrengsten van de
roerende voorheffing. De RSZ-Globaal Beheer krijgt 84,85 % van die ontvangsten en het
RSVZ-Globaal Beheer 15,15 %.
Van de overgedragen btw-opbrengsten was in 2019 4.912,9 miljoen euro (40,77 %) bestemd
voor de financiering van de geneeskundige verzorging. De RSZ-Globaal Beheer betaalde
4.466 miljoen euro aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, het RSVZ-Globaal Beheer
446,9 miljoen euro.
Tabel 6 – Alternatieve financiering door de Staat, per Globaal Beheer (in miljoen euro)
2017
RSZ-Globaal Beheer

2018

Evolutie
2018-2017 (%)

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

11.523,6

12.458,6

8,11

13.276,3

6,56

Btw

8.893,1

9.635,5

8,35

10.317,0

7,07

Roerende voorheffing

2.630,5

2.823,1

7,32

2.959,3

4,82

2.126,2

2.304,0

8,36

2.369,8

2,86

1.542,5

1.674,1

8,53

1.732,7

3,50

583,7

629,9

7,92

637,1

1,14

13.649,8

14.762,6

8,15

15.646,1

5,98

RSVZ-Globaal Beheer
Btw
Roerende voorheffing
Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
21 Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
22 13,41 % van de btw-ontvangsten voor de financiering van de werknemers en 3,33 % voor de financiering van de
zelfstandigen.
23 40,73 % van de ontvangsten uit de roerende voorheffing voor de financiering van de werknemers en 10,12 % voor
de financiering van de zelfstandigen.
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De ontvangsten uit btw die aan de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer werden gestort, stegen tussen 2017 en 2019 met 1.614,1 miljoen euro (15,47 %). Die stijging is
voor een groot deel het gevolg van de toename van de btw voor de financiering van de geneeskundige verzorging met 856,5 miljoen euro (+21,11 %). In 2019 was 4.492,9 miljoen euro
(40,77 %) bestemd voor die tak. De ontvangsten uit btw voor de financiering van de taxshift
bij de werknemers en zelfstandigen zijn tussen 2017 en 2019 gestegen met 516,6 miljoen
euro (+38,17 %), tot 1.869,9 miljoen euro in 2019.
De stijging van de ontvangsten uit de roerende voorheffing die aan de RSZ-Globaal Beheer worden gestort, wordt vooral verklaard door de middelen voor de financiering van
de taxshift, die tussen 2017 en 2019 zijn gestegen met 303,2 miljoen euro (+38,14 %) tot
1.098,1 miljoen euro, en door de toepassing van het minimum.

3

Uitgaven 2017-2019

3.1
Overzicht
In 2019 bedroegen de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 102.320,1 miljoen euro.
Tabel 7 – Geconsolideerde uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIVGeneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen
(in miljoen euro)
2017
Prestaties

2018

Evolutie
2018-2017 (%)

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

85.260,3

88.194,8

3,44

91.454,6

3,70

Beheerskosten

2.212,7

2.221,8

0,41

2.243,4

0,97

Andere uitgaven

8.005,8

8.118,4

1,41

8.622,1

6,20

95.478,8

98.535,0

3,20

102.320,1

3,84

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
In 2019 hadden de uitgaven van de socialezekerheidsstelsels voor 89,38 % betrekking op
uitgaven voor prestaties. Het aandeel van de prestaties lag ook in 2017 en 2018 tussen 89 %
en 90 %.
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3.2
Prestaties
3.2
Prestaties
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3.2.1
Uitgaven voor pensioenen
3.2.1pensioenuitgaven
Uitgaven voor stegen
pensioenen
De
met 3.689,1 miljoen euro tussen 2017 en 2019. Nagenoeg 70 %
De pensioenuitgaven stegen met 3.689,1 miljoen euro in de loop van de periode 2017-2019.
van die stijging heeft betrekking op de werknemerspensioenen en één derde heeft betrekNagenoeg 70% van die stijging heeft betrekking op de werknemerspensioenen en één derde
king
de overheidspensioenen.
heeftop
betrekking
op de overheidspensioenen.
Tabel
–E
 volutie
de pensioenuitgaven
(in euro)
miljoen euro)
Tabel 88- Evolutie
vanvan
de pensioenuitgaven
(in miljoen
2017
2017

Werknemerspensioenen
Zelfstandigenpensioenen
Werknemerspensioenen
Overheidspensioenen

25.233,2
3.664,3

26.467,0
3.802,4

Evolutie
Evolutie
2018-2017
(%)
2018-2017
(%)

2019
2019

Evolutie
Evolutie
2019-2018
(%)
2019-2018

27.791,5

(%)5,00

3.914,0

2,94

2,91

16.332,4

2,71

4,11

4,89
3,77

26.467,0

4,89

3.664,3

46.170,2
3.802,4

3,77

48.037,9
3.914,0

4,05
2,94

OverheidsBron:
FOD Sociale Zekerheid,15.451,4
juli 2020

15.900,8

2,91

16.332,4

2,71

ZelfstandigenTotaal
pensioenen
pensioenen

25.233,2

2018
2018

15.451,4

44.348,9

15.900,8

27.791,5

5,00

Werknemerspensioenen
Totaal
44.348,9
46.170,2
4,11
48.037,9
4,05
De werknemerspensioenen stegen tussen 2017 en 2019 met 2.558,3 miljoen euro. In 2018 was
Bron:
FOD Sociale
Zekerheid,
juli 2020 met 1.233,8 miljoen euro voor 675,4 miljoen euro toe
de
toename
van de
pensioenuitgaven
te schrijven aan de stijging van het gemiddelde pensioenbedrag en aan de nettogroei van
het
aantal rustpensioenen (+65.733 eenheden). Voor het overige vloeit de toename voort uit
Werknemerspensioenen
De indexering
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de
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euro),tussen
de pensioenbonus
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de In
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van
van de pensioenuitgaven
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In 2019 was de toename van de pensioenuitgaven met 1.324,5 miljoen euro voor 851 miljoen
euro toe te schrijven aan de stijging van het gemiddelde pensioenbedrag en aan de nettogroei van het aantal rustpensioenen (+59.561 eenheden)24. Andere factoren die een rol spelen, zijn het effect van de indexering van september 2018 op het volledige jaar (+352 miljoen
euro), de kosten van de welvaartsenveloppe (+149 miljoen euro) en de stijging van het aantal
vakantiegelden (+38 miljoen euro). De uitgaven voor overlevingspensioenen bij vrouwen
dalen met 69 miljoen euro, terwijl die bij de mannen lichtjes toenemen (+3 miljoen euro)25.
Zelfstandigenpensioenen
De zelfstandigenpensioenen stegen tussen 2017 en 2019 met 249,7 miljoen euro als gevolg
van de stijging van het gemiddelde pensioenbedrag en de toename van het aantal pensioengerechtigden26.
Overheidspensioenen
Tabel 9 – E
 volutie van de uitgaven voor overheidspensioenen (in miljoen euro)
Evolutie
2018-2017 (%)

2018

Overheidspensioenen

11.765,9

12.067,2

2,56

12.365,6

2,47

Rustpensioenen

10.563,8

10.858,8

2,79

11.159,9

2,77

1.200,9

1.207,1

0,52

1.204,3

-0,23

Pensioenen NMBS

1.132,3

1.156,7

2,15

1.185,6

2,50

Rustpensioenen

932,2

953,5

2,28

1.005,1

5,41

200

192,9

-3,55

180,5

-6,43

1.675,8

1.759,9

5,02

1.844,5

4,81

1.486,5

1.569

5,55

1.652

5,29

Overlevingspensioenen

189,3

190,9

0,85

192,5

0,84

Pensioenen – Andere stelsels

877,4

917

4,51

936,7

2,15

15.451,4 15.900,8

2,91

16.332,4

2,71

Overlevingspensioenen

Overlevingspensioenen
Pensioenen – gesolidariseerd
pensioenfonds
Rustpensioenen

Totaal

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

2017

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FPD
De overheidspensioenen stegen tussen 2017 en 2019 met 881,0 miljoen euro, meer bepaald
met 449,4 miljoen euro in 2018 en met 431,6 miljoen euro in 2019. De toename van de pensioenuitgaven in 2018 is te verklaren door de indexering van de prestaties in september, de
perequatie27 van de pensioenen en de toename van het aantal pensioengerechtigden28. In
2019 is de stijging toe te schrijven aan de impact van de indexering van 2018 op het volledige

24 In 2019 waren er 1.883.507 rustpensioenen voor werknemers, dat zijn er 125.293 meer dan in 2017.
25 In 2019 waren er 439.805 overlevingspensioenen voor werknemers, dat zijn er 14.909 minder dan in 2017.
26 In 2019 waren er 486.673 rustpensioenen voor zelfstandigen en 105.594 overlevingspensioenen. In 2017 waren dat
er respectievelijk 463.160 en 110.149.
27 De prestaties van elk pensioenstelsel worden aangepast, rekening houdend met de nieuwe voordelen die de werknemers van de sector verwierven.
28 In 2018 waren er 433.140 rustpensioenen voor ambtenaren en 88.105 overlevingspensioenen. In 2017 waren dat er
respectievelijk 425.153 en 88.542.
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jaar en aan een toename (weliswaar geringer dan in 2018) van het aantal pensioengerechtigden29.
De rustpensioenen van de overheidssector beliepen 11.159,9 miljoen euro in 2019. Ze stegen met 596,1 miljoen euro in vergelijking met 2017 (+5,64 %). De rustpensioenen van de
leerkrachten (6.899,6 miljoen euro in 2019) vertegenwoordigden 61,82 % van de uitgaven
voor rustpensioenen. Ze stegen met 179,6 miljoen euro in 2018 (+2,75 %) en met 188,7 miljoen euro in 2019 (+2,81 %). De stijgingsgraad is stabiel en weerspiegelt de hervormingen
in verband met de voorwaarden voor de duur van de loopbaan en de minimumleeftijd
om met pensioen te gaan30. De overlevingspensioenen en de overgangsuitkeringen van
de overheidssector stegen tussen 2017 en 2019 met 3,3 miljoen euro (+0,28 %) en beliepen
1.204,3 miljoen euro in 2019.
In het stelsel van de NMBS beliepen de rustpensioenen 1.005,1 miljoen euro in 2019. Ze
stegen met 72,9 miljoen euro (+7,82 %) in vergelijking met 2017. De jaarlijkse groei beliep
2,28  % in 2018 en 5,41 % in 2019. Sommige bepalingen van de pensioenhervorming zijn
er niet op van toepassing 31 en voor andere werd de inwerkingtreding uitgesteld32. De overlevingspensioenen beliepen 180,5 miljoen euro in 2019, wat een daling is met 19,5 miljoen
euro (-9,75 %) in vergelijking met 2017.
De rustpensioenen van het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen, tot slot, beliepen 1.652 miljoen euro in 201933. Ze stegen met 165,5 miljoen euro
(+11,13 %) in vergelijking met 2017. De overlevingspensioenen stegen met 3,2 miljoen euro
(+1,69 %) en beliepen dan 192,5 miljoen euro. Op 31 december 2019 werden er rust- en overlevingspensioenen betaald aan 82.126 gerechtigden, wat een stijging is met 4.931 (+6,38 %)
in vergelijking met 2017. De entiteiten of instellingen die bij het fonds zijn aangesloten,
werden minder getroffen door de hervormingen dan andere stelsels. Voor sommige categorieën van gepensioneerden (personeel van de gemeentebesturen, medisch personeel) zijn
de preferentiële tantièmes nog altijd van toepassing.
3.2.2
Uitgaven voor geneeskundige verzorging
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in
2019 26.438,3 miljoen euro, een stijging met 9,03 % (2.190,3 miljoen euro) tegenover 2017.
Vier rubrieken (partiële begrotingsdoelstellingen) zijn verantwoordelijk voor 80,24 % van
de stijging in 2019 tegenover 2017: de artsenhonoraria (+288,9 miljoen euro), de ziekenhuizen (+496,6 miljoen euro), de farmaceutische verstrekkingen (+680,9 miljoen euro), en de
(nieuwe) rubriek van de laagvariabele zorg (+291,0 miljoen euro) die op 1 januari 2019 werd
ingevoerd in het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap (zie hierna voor
een bespreking).

29 Het aantal rustpensioenen steeg in 2019 met 6.979, het aantal overlevingspensioenen met 274.
30 De hervormingen waren niet van toepassing op de leerkrachten die vóór hun pensioen een verlof opnamen en bij
wie de pensioendatum al was vastgelegd op grond van de oude bepalingen.
31 Schrapping van de preferentiële tantièmes (1/48).
32 Het optrekken van de minimumpensioenleeftijd en de voorwaarden in verband met de minimale duur van de loopbaan werden verschoven naar 2020.
33 Behalve de uitgaven voor prestaties die hier becommentarieerd worden, doet het gesolidariseerd pensioenfonds
van de provinciale en de plaatselijke besturen nog andere uitgaven, zoals de pensioenen die worden betaald via
de voorzorgsinstellingen of de uitgaven van het eindeloopbaanregime bij de lokale politie. Zie punt 3.3 Andere
uitgaven.
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Tabel 10 – Evolutie van de uitgaven van sommige verstrekkingen voor geneeskundige verzorging
(in miljoen euro)
2017

Evolutie
2018-2017 (%)

2018

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

Artsen

8.045,4

8.276,8

2,88

8.334,3

0,69

Ziekenhuizen

5.414,1

5.561,1

2,72

5.910,7

6,29

Farmaceutische
verstrekkingen

4.863,7

5.168,4

6,26

5.544,6

7,28

Verpleegkundigen

1.478,7

1.526,2

3,21

1.613,5

5,72

918,5

958,4

4,34

1.003,6

4,71

0,0

0,0

0,00

291,0

100,00

3.527,6

3.575,7

1,36

3.740,6

4,61

24.248,0

25.066,6

2,71

26.438,3

5,47

Tandartsen
Laagvariabele zorg
Andere uitgaven
Totaal

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV
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voor VAN
de periode
2015-2019
blijkt
dat het
EN UITGAVEN
DE SOCIALE
ZEKERHEID
2016-2018
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aandeel van de farmaceutische verstrekkingen elk jaar is gestegen (zie grafiek 2)34. De oorzaken van die stijging worden hierna toegelicht. Daarnaast valt de daling op van de uitgaven voor de ziekenhuizen in 2016, omdat sinds dat jaar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn geworden voor
de financiering van de investeringen in de ziekenhuisinfrastructuur en medisch-technische
diensten (zie verder, hoofdstuk 3 - Overgedragen bevoegdheden). De uitgaven die daarmee
verband houden, zijn bijgevolg uit de ziekenhuisbudgetten gehaald.
Grafiek
–
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van
de belangrijkste
deverstrekkingen
uitgaven voor
verstrekkingen van
Grafiek 2 2- Aandeel
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De rubriek van de artsenhonoraria omvat verschillende categorieën van verstrekkingen,
waaronder de klinische biologie en de medische beeldvorming (31,92 % van de prestaties van
34
De uitgaven
voorde
deraadplegingen
rubriek “Laagvariabele
zorg” zijn inbij
deze
opgeteld
bij de
uitgaven
voor de artsen.door
artsen
in 2019),
en bezoeken
degrafiek
huisarts
(29,13
%),
de onderzoeken
specialisten (17,02 %) en de chirurgische ingrepen (13,82 %). Dat de artsenhonoraria in 2019
maar met 0,69 % zijn gestegen tegenover 2018 is grotendeels te wijten aan de verschuiving
vanaf 2019 van een deel van die honoraria naar de nieuwe rubriek van de laagvariabele zorg,
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De rubriek van de artsenhonoraria omvat verschillende categorieën van verstrekkingen,
waaronder de klinische biologie en de medische beeldvorming (31,92 % van de prestaties
van artsen in 2019), de raadplegingen en bezoeken bij de huisarts (29,13 %), de onderzoeken
door specialisten (17,02 %) en de chirurgische ingrepen (13,82 %). Dat de artsenhonoraria in
2019 maar met 0,69 % zijn gestegen tegenover 2018 is grotendeels te wijten aan de verschuiving vanaf 2019 van een deel van die honoraria naar de nieuwe rubriek van de laagvariabele
zorg, waar ze forfaitair worden vergoed. Dat heeft vooral gevolgen voor de uitgaven voor de
chirurgische ingrepen, die daardoor in 2019 daalden met 9,42 % (-119,8 miljoen euro).
De stijging binnen de artsenhonoraria is vooral het gevolg van het toegenomen aantal raadplegingen en bezoeken. De uitgaven voor die verstrekkingen bedroegen in 2019 2.427,5 miljoen euro, dit is een stijging met 11,8 % (+257,1 miljoen euro) tegenover 2017. De stijging
met 57,5 miljoen euro in 2019 is waarschijnlijk te wijten aan de versnelde facturatie door de
invoering van het elektronische attest (e-attest).
Wat de ziekenhuizen betreft, stegen de uitgaven onder andere door de indexering van het
budget en de financiering van nieuwe maatregelen (bv. de aanpassing van de lonen van het
verplegend en verzorgend personeel aan de nieuwe loonschalen in de ziekenhuissector 35).
Daarnaast heeft de FOD Volksgezondheid (die de ziekenhuisbudgetten vaststelt) in 2018 en
2019 ook bedragen vastgesteld die betrekking hebben op vorige perioden, maar die nog niet
waren vergoed. Die bedragen (inhaalbedragen genoemd) worden gefinancierd via het vaste
gedeelte van de ziekenhuisbudgetten. Samen met de andere aanpassingen verklaren zij de
stijging van het vaste gedeelte in 2019 met 9,1 % (+422,3 miljoen euro) tegenover 2017.
Bij de farmaceutische verstrekkingen zijn vooral de uitgaven voor de terugbetaling van geneesmiddelen - die gemiddeld ongeveer 95 % van die rubriek vertegenwoordigen - verantwoordelijk voor de stijging. Die stegen in 2019 met 14,55 % tegenover 2017. Daarbij speelt
de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen met een overeenkomst “artikel 111 (81)”36
een belangrijke rol. De geneesmiddelengroepen37 met uitgaven voor die overeenkomsten
vertegenwoordigden in 2018 29,07 % van de geneesmiddelenuitgaven, tegenover 23,89 %
in 2017. Over de evolutie van die geneesmiddelen in 2019 was op 31 augustus 2020 nog geen
gedetailleerde informatie beschikbaar.

35 De uitgaven voor verplegend en verzorgend personeel in de ziekenhuizen worden gefinancierd via de ziekenhuisbudgetten. De rubriek “verpleegkundigen” daarentegen dekt de uitgaven voor de thuisverpleging, verstrekt door
verpleegkundigen in loondienst of zelfstandige verpleegkundigen.
36 Overeenkomsten “artikel 111 (81)” zijn contracten tussen het RIZIV en de geneesmiddelenbedrijven, waarbij deze
laatste het RIZIV financieel tegemoetkomen wanneer de reële uitgaven van deze geneesmiddelen hoger zijn dan
begroot. Die regeling mag alleen worden toegepast als de Commissie voor Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG)
geen positief advies heeft gegeven voor de terugbetaling en als het geneesmiddel toch een mogelijk antwoord
biedt op een onbeantwoorde medische behoefte (d.i. als het geneesmiddel wordt gebruikt bij een ernstige of dodelijke aandoening waarvoor nog geen therapeutisch alternatief bestaat). De benaming ervan verwijst naar artikel
111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (oud artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001)
dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het RIZIV regelt. In 2019 betaalden de geneesmiddelenbedrijven
605 miljoen euro als aandeel in de uitgaven voor die overeenkomsten, tegenover 359,6 miljoen euro in 2018 en
238 miljoen euro in 2017.
37 Het RIZIV rapporteert niet afzonderlijk over de uitvoering van de overeenkomsten “artikel 111 (81)”. De uitgaven
voor die geneesmiddelen worden samen behandeld met de andere uitgaven voor de anatomische hoofdgroep (d.i.
de classificatie op basis van het orgaan waarop ze inwerken, d.i. de geneesmiddelengroep) waartoe ze behoren.
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De indexering en de stijging van de zorgen aan zwaar zorgafhankelijke patiënten en palliatieve patiënten verklaren de evolutie van de uitgaven bij de verpleegkundigen. Het aantal
verstrekkingen steeg met respectievelijk 7,86 % en 21,54 % tegenover 2017. Dat leidde tot
een stijging van de uitgaven met 97,6 miljoen euro voor de zorgen aan zwaar zorgafhankelijke patiënten en met 34,3 miljoen euro voor de zorgen aan palliatieve patiënten.
Bij de tandartsen is de stijging vooral het gevolg van de indexatie van de honoraria en de
invoering van het e-attest vanaf 1 juli 2019.
De laagvariabele zorg werd ingevoerd op 1 januari 201938. De honoraria voor standaardiseerbare, weinig complexe zorg tijdens een ziekenhuisopname, die bovendien weinig verschilt
van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis , worden voortaan forfaitair vergoed via een globaal en vast bedrag. Dat “globale prospectieve bedrag” varieert
naargelang van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar is hetzelfde voor elk ziekenhuis. Dit komt voornamelijk neer op een verschuiving
van uitgaven vanuit de rubriek artsen.
3.2.3
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
In 2019 bedroegen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 9.347,9 miljoen
euro. Het stelsel van de werknemers neemt 94,13 % van de uitgaven voor zijn rekening,
het stelsel van de zelfstandigen 5,87 %. De uitgaven zijn gestegen met 1.137,8 miljoen euro
(+13,86  %) tegenover 2017. De stijging van de uitgaven bij de werknemers vertegenwoordigt
daarvan 92,14 %.
Tabel 11 – E
 volutie van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid (in miljoen euro)

7.751,2

8.289,1

6,94

8.799,6

6,16

Primaire
arbeidsongeschiktheid

1.712,3

1.816,2

6,07

1.944,9

7,08

Invaliditeit

5.419,3

5.844,9

7,85

6.208,8

6,23

619,5

628,0

1,36

645,9

2,86

458,9

502,7

9,56

548,3

9,05

86,5

105,8

22,31

123,3

16,55

342,5

362,8

5,92

386,0

6,39

29,8

34,1

14,48

38,9

14,12

8.210,1

8.791,9

7,09

9.347,9

6,32

Moederschapsrust en
verwante prestaties(*)
RSVZ-Globaal Beheer
Primaire
arbeidsongeschiktheid
Invaliditeit
Moederschapsrust en
verwante prestaties(*)
Totaal

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

2018

RSZ-Globaal Beheer

(*)

Evolutie
2018-2017 (%)

2017

Ouderschaps-, pleegouderschaps- en vaderschapsverlof.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020

38 Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg en koninklijk
besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van
de laagvariabele ziekenhuiszorg.
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RSZ-Globaal Beheer
Tussen 2017 en 2019 stegen de uitgaven met 1.048,4 miljoen euro (+13,53 %). Dat is het gevolg
van een stijging in het aantal vergoede uitkeringsdagen (+13,9 miljoen dagen, d.i. +8,39 %)
en van de indexering van de uitkeringen en de verhoging van de minima in het kader van
de aanpassingen aan de welvaart.
In de invaliditeitsverzekering zijn de uitgaven tussen 2017 en 2019 gestegen met 789,5 miljoen euro (+14,57 %) en nam het aantal vergoede dagen toe met 11 miljoen (+9,18 %). Dat
komt door de toename van de actieve bevolking en de vergrijzing van de arbeidspopulatie.
De stijging doet zich voor in alle leeftijdscategorieën en zowel bij vrouwen als mannen. De
belangrijkste medische redenen zijn psychische stoornissen (36,5 % van de invaliden in
2019) en ziekten van het bot-spierstelsel en bindweefsel (31,5 % van de invaliden in 2019).
Het aandeel van die groepen is gestegen met respectievelijk 12,6 % en 13,6 % tegenover 2017.
In de verzekering voor primaire arbeidsongeschiktheid stegen de uitgaven tussen 2017 en
2019 met 232,6 miljoen euro (+13,58 %) en nam het aantal vergoede dagen toe met 2,9 miljoen euro (+7,9 %). Bij de uitkeringen voor moederschapsrust was er een stijging van de uitgaven met 23,1 miljoen euro (+3,74 %). Het aantal vergoede dagen bleef bijna gelijk (+0,11 %).
RSVZ-Globaal Beheer
Tussen 2017 en 2019 zijn de uitgaven gestegen met 89,4 miljoen euro (+19,48 %). Dat is het
gevolg van de stijging van het aantal vergoede uitkeringsdagen en van de hogere uitkeringsbedragen (door de indexering van de uitkeringen en de aanpassing van de minima aan de
evolutie van de welvaart).
In de invaliditeitsverzekering zijn de uitgaven gestegen met 43,5 miljoen euro (+12,70 %),
in de primaire arbeidsongeschiktheid met 36,8 miljoen euro (+42,49 %) en in de moederschapsrust met 9,1 miljoen euro (+30,64 %). De stijging van het aantal vergoede uitkeringsdagen bedraagt in dezelfde periode 6,7 % in de invaliditeitsverzekering, 35,6 % bij de
primaire arbeidsongeschiktheid en 20,9 % bij de moederschapsrust. In de primaire arbeidsongeschiktheid is die toename toe te schrijven aan de inkorting van de carenzperiode van
één maand naar twee weken op 1 januari 2018 en de volledige opheffing ervan in bepaalde
gevallen op 1 juli 201939 (geraamde impact: 24,7 miljoen euro, werkelijke impact nog niet
bekend). In de invaliditeitsverzekering zijn, net als bij de werknemers, psychische stoornissen (24,2 %) en ziekten van het bot-spierstelsel en bindweefsel (30,1 %) de belangrijkste
medische oorzaken van de invaliditeit. Het aandeel van invaliden met die aandoeningen is
tussen 2017 en 2019 gestegen met respectievelijk 17,9 % en 11,6 %.
Daarnaast is in de primaire arbeidsongeschiktheid en in de invaliditeit de gemiddelde uitgekeerde dagvergoeding gestegen met 5,39 %. Bij de moederschapsrust is de gemiddelde
uitkering gestegen met 8,03 %40. De stijging kan ook hier worden gelinkt aan de verhoging

39 Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen. Vanaf 1 juli 2019 hebben zelfstandigen vanaf de eerste ziektedag recht
op een ziekte-uitkering indien ze minstens zeven opeenvolgende dagen ziek zijn geweest.
40 De prestaties in de verzekering voor moederschapsrust worden betaald als een forfaitaire wekelijkse uitkering
(moederschapsrust) of als een forfaitair maandelijks bedrag (bv. pleegouder- of adoptieverlof) in plaats van een
daguitkering.
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van de minima van de uitkeringen in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel
akkoord met betrekking tot de welvaartsenveloppe (geraamde impact 30,5 miljoen euro).
3.2.4
Werkloosheidsuitgaven
De uitgaven van de RVA daalden met 13,41 % tussen 2017 en 2019 (-1.016,9 miljoen euro).
Tabel 12 – E
 volutie van de werkloosheidsuitgaven (in miljoen euro)
Evolutie
2018-2017 (%)

2018

RSZ-Globaal Beheer

7.301,9

6.800,9

-6,86

6.294,9

-7,44

Werkloosheid

5.500,0

5.139,9

-6,55

4.893,1

-4,80

Werkloosheid met
bedrijfstoeslag

1.268,6

1.149,1

-9,42

890,8

-22,49

533,3

511,9

-4,01

511,1

-0,16

280,4

251,2

-10,45

270,5

7,73

7.582,3

7.052,0

-6,99

6.565,5

-6,90

Tijdskrediet
Stelsels buiten Globaal Beheer
Totaal

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

2017

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
RSZ-Globaal Beheer
De werkloosheidsuitgaven, de werkloosheid met bedrijfstoeslag en het stelsel van het tijdskrediet daalden met 501,1 miljoen euro in 2018 en met 506,0 miljoen euro in 2019. Die daling is te verklaren door het afgenomen aantal uitkeringsgerechtigden41. Die afname vloeit
deels voort uit de begrotingsmaatregelen die de voorbije jaren werden genomen (zie verder,
hoofdstuk 2, punt 2.3.5 voor meer details over deze maatregelen).
Buiten RSZ-Globaal Beheer
De daling van de uitgaven in 2019 ten opzichte van 2017 is toe te schrijven aan de daling van
het aantal begunstigden van loopbaanonderbreking42.
3.3
Andere uitgaven
De rubriek “Andere uitgaven” (zie tabel 7) bevat alle andere uitgaven dan deze voor de prestaties en de werkingskosten van de OISZ en de medewerkende instellingen. De volgende
tabel geeft een overzicht van de evolutie van een aantal groepen van uitgaven.

41 Tussen 2017 en 2019 gaat het om een daling met 73.449 fysieke eenheden in volledige werkloosheid, 27.060 in
werkloosheid met bedrijfstoeslag en 7.766 in tijdskrediet.
42 Dat komt neer op een daling met 14.937 fysieke eenheden tussen 2017 en 2019.
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Tabel 13 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven van de rubriek “Andere uitgaven” (in miljoen euro)
Evolutie
2018-2017 (%)

2018

1.980,5

1.999,6

0,96

2.339,9

17,02

805,9

1.164,1

44,45

1.219,5

4,76

1.866,6

1.893,2

1,43

1.952,6

3,14

Internationale verdragen
RIZIV

855,3

788,4

-7,82

794,5

0,77

Pensioenen overheid via een
voorzorgsinstelling

834,1

873,2

4,69

906,8

3,85

Overige

1.663,4

1.399,9

-15,84

1.408,8

0,64

Totaal

8.005,8

8.118,4

1,41

8.622,1

6,20

Structurele
bijdrageverminderingen
Financiering Fondsen Sociale
Maribel
Financiering ziekenhuizen

2019

Evolutie
2019-2018 (%)

2017

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
Het aandeel van de eerste vijf groepen is gestegen van 79,22 % in 2017 tot 83,66 % in 2019.
Het merendeel van de uitgaven in deze rubriek wordt betaald door de RSZ-Globaal Beheer
(45,66 %), het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (39,41 %) en het stelsel van de overheidspensioenen (12,56 %).

4

Kastoestand en reserves 2019

4.1

Thesaurie van de Globale Beheren

4.1.1
RSZ-Globaal Beheer
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2019 een saldo van
+344 miljoen euro. Dit is een verbetering tegenover 31 december 2018 (-1.216 miljoen euro)
en 31 december 2017 (-1.234 miljoen euro).
Voor het volledige jaar 2019 bedroeg het gemiddelde dagsaldo -2,1 miljard euro (in 2018 was
dat -2,3 miljard euro).
De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo
van de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.

Voor het volledige jaar 2019 bedroeg het gemiddelde dagsaldo -2,1 miljard euro (in 2018 was
36
dat
-2,3 miljard euro).
De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijks gemiddeld dagsaldo van
de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.
Grafiek 3 - Gemiddeld dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2017-2019 (in euro)
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De gemiddelde rentevoet van de verschillende financieringsmechanismen lag in 2019 op
-0,31 % (in 2018 was dat -0,28 %). De financiering van de tekorten heeft in 2019 6,78 miljoen
euro aan opbrengsten opgeleverd.

43 Kredietlijn van 1,7 miljard euro bij het Agentschap van de Schuld.
44 Repo’s (repurchase agreement) zijn leningen op korte termijn op de privémarkt. 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.
45 Dit zijn effecten op korte termijn uitgegeven door de Belgische Staat in euro of in een munt van een andere lidstaat
van de OESO.
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4.1.2

RSVZ-Globaal Beheer

Tabel 14 – 
Evolutie van de kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op
31 december 2019 (in miljoen euro)
Bedragen
Fondsen op financiële rekeningen
Beleggingen
Totale beschikbare middelen

2017

2018

2019

1.430,5

1.604,4

1.594,1

500,0

500,0

500,0

1.930,5

2.104,4

2.094,1

Bron: RSVZ, document RB Financiën 951/6752 – financiële rapportering op 31 december 2019, document RB Financiën 926/6635 - financiële rapportering op 31 december 2018, document RB Financiën
897/6513 - financiële rapportering op 31 december 2017
Op 31 december 2019 had het RSVZ 2.094,1 miljoen euro aan beschikbare middelen, d.i.
0,49 % minder dan op 31 december 2018.
Op 31 december 2019 (laatste werkdag van het jaar) beschikte het RSVZ bij de Schatkist
over een langetermijnbelegging van 500 miljoen euro op de rekening “Deposito met 48 uur
vooropzeg”, overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangaande de maatregelen voor de
consolidatie van de financiële activa van de overheid46. Die belegging heeft een intrestvoet
van nul, maar geen kosten.
4.2

Langetermijnfinanciering en reserves van de Globale Beheren

4.2.1
Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds is samengesteld uit lineaire obligaties (OLO’s). Deze portefeuille wordt
beheerd door vier onafhankelijke beheerders. De beheerders ontvingen in 2019 net als in
2018 een beheersvergoeding van ongeveer 230.000 euro per kwartaal.
Het reservefonds had op 31 december 2019 een inventariswaarde van 6.119,2 miljoen euro.
De waarde van de portefeuille is in 2019 gestegen met 289,1 miljoen euro.
In het eerste kwartaal 2019 is 142 miljoen euro47 uit de portefeuille gestort aan het Globaal
Beheer om de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen. De
beheerders realiseerden over 2019 een positief rendement van 7,84 %, in tegenstelling met
de negatieve rendementen van 2018 en 2017. Het positieve rendement is hoofdzakelijk het
gevolg van een dalende rentecurve in 2019, wat een positieve invloed had op het rendement
van de OLO’s. Over de afgelopen drie jaar heeft de portefeuille een gemiddeld rendement
van 2,46  % gerealiseerd.
4.2.2
Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds)48 is voor
90 % eigendom van de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % van het RSVZ-Globaal Beheer49.

46
47
48
49

Artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
Dit is de som van de interesten en gerealiseerde meerwaarden van 2018.
Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
Artikel 114 van de programmawet van 22 december 2008.
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Op 31 december 2019 bevatte het Fonds 1.130,7 miljoen euro aan gestorte bedragen tegenover 1.172,6 miljoen euro in 2018. Sinds 2018 worden de financiële opbrengsten (intresten
en gerealiseerde meerwaarden) niet meer gekapitaliseerd in het fonds, maar aan de instellingen gestort. De waarde ervan is bijgevolg met 41,9 miljoen euro gedaald in 2019. De RSZ50
heeft 90 % van het bedrag van de financiële opbrengsten ontvangen, het RSVZ ontving 10 %
van dat bedrag51.
De waarde van het Toekomstfonds is op 31 december 2019 gestegen tot 1.778,1 miljoen
euro (1.703,6 miljoen euro in 2018). Net als het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
realiseerde het Toekomstfonds over het hele jaar 2019 een positief rendement van 6,19  %
(-0,14  % in 2018).
Eind 2019 is bijna de volledige portefeuille belegd in lineaire obligaties. Een zeer klein bedrag aan liquiditeiten wordt beschikbaar gehouden.
4.2.3
Obligatieportefeuilles van het RSVZ-Globaal Beheer
Sinds oktober 2015 bezit het RSVZ twee portefeuilles met door de Staat uitgegeven lineaire
obligaties, waarvan het discretionaire beheer is toevertrouwd aan twee financiële instellingen. In 2019 investeerde het nog 250 miljoen euro extra. Op 31 december 2019 beliep de
waarde van de twee portefeuilles 1.708,9 miljoen euro.
4.2.4
Reservefonds van het RSVZ-Globaal Beheer
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toegewezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2019 beschikte dat fonds over 3.516,4 miljoen euro. Dat is 237,6 miljoen euro meer dan op 31 december 2018 (3.278,8 miljoen euro).
Het RSVZ heeft daarnaast nog twee andere reservefondsen: het saldo van de overgedragen
resultaten van de jaren vóór 2006 (479,2 miljoen euro) en een aandeel van 10  % in de middelen van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging, d.i. 177,8 miljoen
euro op 31 december 2019.

50 Het deel van de RSZ beliep 37.720.937,57 euro voor 2018 en 40.561.994,03 euro voor 2019. Die bedragen werden
aan de RSZ gestort op 28 maart 2019 en op 30 maart 2020.
51 Het deel van het RSVZ beliep 4.191.215,29 euro voor 2018 en 4.056.199,40 euro voor 2019. Die bedragen werden
aan het RSVZ gestort op 28 maart 2019 en op 30 maart 2020.
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Hoofdstuk 2

Begroting 2019
1

Uitvoering van de begroting

Dit hoofdstuk vergelijkt de voorlopige uitvoeringsgegevens 2019 van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten
Globaal Beheer en de overheidspensioenen met de ramingen van het (niet door het parlement goedgekeurde) ontwerp van initiële begroting 201952.
De cijfers in de tabellen zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat de overdrachten tussen de
verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging) geneutraliseerd zijn.
1.1
Begrotingssaldo
Bij de opmaak van de begroting 2019, in 2018, werd uitgegaan van een overschot van 174 miljoen euro. Volgens de voorlopige realisaties bedraagt het begrotingsoverschot 1.067 miljoen euro. De ontvangsten liggen 1.494,7 miljoen euro hoger dan geraamd en de uitgaven
601,6 miljoen euro.
1.2

Begrotingsontvangsten in 2019

1.2.1

Overzicht

Tabel 15 – Geconsolideerde begrotingsontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de
overheidspensioenen (in miljoen euro)
Begroting
2019

Realisaties
2019

Verschil
realisaties/
begroting

%

Bijdragen

63.260,5

63.061,5

-199,0

-0,31

Dotaties en toelagen van de overheden

17.695,6

19.600,6

1.905,0

10,77

Alternatieve financiering door de Staat

15.799,9

15.646,1

-153,8

-0,97

5.136,4

5.078,9

-57,5

-1,12

101.892,4

103.387,1

1.494,7

1,47

Andere ontvangsten
Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2019: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020

52 In 2019 was er geen begrotingscontrole, waardoor de FOD Sociale Zekerheid geen recentere geconsolideerde gegevens heeft opgemaakt.
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1.2.2

Bijdragen

Tabel 16 – Socialezekerheidsbijdragen (in miljoen euro)
Begroting
2019

Realisaties
2019

Verschil realisaties/
begroting

%

RSZ-Globaal Beheer

51.923,0

51.749,9

-173,1

-0,33

RSVZ-Globaal Beheer

4.518,4

4.567,9

49,5

1,10

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.354,0

1.368,1

14,1

1,04

514,1

381,8

-132,3

-25,73

4.951,0

4.993,8

42,8

0,86

63.260,5

63.061,5

-199,0

-0,31

Stelsels buiten Globaal Beheer
FPD-Overheidspensioenen
Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2019: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
De ontvangsten uit bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer liggen iets lager dan geraamd. Die
evolutie vloeit voor een deel voort uit het feit dat de door de regering besliste maatregelen,
zoals bv. de jobsdeal (zie verder in dit hoofdstuk 2, punt 2.2.1 Jobsdeal), niet of niet volledig
zijn uitgevoerd53.
De ontvangsten uit sociale bijdragen van het RSVZ, voornamelijk bijdragen voor het sociaal
statuut, bedragen 49,5 miljoen euro meer dan geraamd.
De lagere ontvangsten in de stelsels buiten Globaal Beheer zijn voor een groot deel te verklaren doordat bijdragen, die in de initiële begroting waren opgenomen in de tak van de
provinciale en plaatselijke besturen (102,8 miljoen euro), bij de uitvoering zijn begrepen in
de bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer. De ontvangsten van het FSO liggen 23,9 miljoen
euro lager dan begroot.
De ontvangsten uit bijdragen voor de overheidspensioenen bedragen 42,8 miljoen euro
meer dan geraamd. Die ontvangsten bestaan voornamelijk uit bijdragen voor het stelsel
van de overheidspensioenen (1.614,8 miljoen euro) en bijdragen van het gesolidariseerde
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (2.491,5 miljoen euro). De bijdragen van het stelsel van de overheidspensioenen bedragen 59,8 miljoen euro meer dan
geraamd (+3,85 %). Het verschil betreft hoofdzakelijk de persoonlijke bijdrage (+67,1 miljoen euro, d.i. +5,75 %) en de solidariteitsbijdrage (+26 miljoen euro, d.i. +15,31 %) en wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door de inhouding op het vakantiegeld (-20,9 miljoen euro, d.i.
-41,63 %). De ontvangsten uit bijdragen van het gesolidariseerde pensioenfonds blijven net
onder de ramingen (-5,9 miljoen euro). De ontvangsten uit bijdragen van het NMBS-stelsel
(209,1 miljoen euro) bedragen 5,6 miljoen euro minder dan geraamd (-2,61 %).

53 De realisaties bevatten ook de bijdragen waarvan de opbrengst (geraamd op 102,8 miljoen euro) in de initiële begroting was begrepen in de tak van de provinciale en plaatselijke besturen van de stelsels buiten Globaal Beheer.
De gerealiseerde ontvangsten zijn begrepen in de ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, onderdeel “lokale besturen”.
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1.2.3

Tussenkomsten van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten

Tabel 17 – Tussenkomsten van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten (in miljoen euro)
Begroting
2019
Tussenkomsten van de federale Staat

Realisaties
2019

Verschil
realisaties/
begroting

%

32.052,0

33.670,7

1.618,7

5,05

Dotaties

16.252,1

18.024,6

1.772,5

10,91

Alternatieve financiering

15.799,9

15.646,1

-153,8

-0,97

Toelagen van de deelentiteiten

1.443,5

1.576,0

132,5

9,18

33.495,5

35.246,7

1.751,2

5,23

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2019: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
In 2019 ontvingen de socialezekerheidsstelsels 35.246,7 miljoen euro (34,09 % van de ontvangsten) van de federale overheid en de deelentiteiten. Van die ontvangsten is 33.670,7 miljoen euro (95,53 %) afkomstig van de Staat, in de vorm van dotaties en overdrachten van
fiscale ontvangsten (alternatieve financiering). Het saldo van 1.576 miljoen euro (4,47 %)
bestaat uit terugbetalingen door de deelentiteiten.
Dotaties van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten
Tabel 18 – Dotaties van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten (in miljoen euro)
Begroting
2019

Realisaties
2019

Verschil realisaties/
begroting

16.252,1

18.024,6

1.772,5

10,91

3.510,1

5.330,9

1.820,8

51,87

RSVZ-Globaal Beheer

375,4

376,7

1,3

0,35

Stelsels buiten Globaal Beheer

435,9

425,1

-10,8

-2,48

FPD-overheidspensioenen

11.930,7

11.891,9

-38,8

-0,33

Toelagen van de deelentiteiten

1.443,5

1.576,0

132,5

9,18

1.334,1

1.475,1

141,0

10,57

109,4

100,9

-8,5

-7,77

17.695,6

19.600,6

1.905,0

10,77

Dotaties van de federale Staat
RSZ-Globaal Beheer

RSZ-Globaal Beheer
Stelsels buiten Globaal Beheer
Totaal

%

Bron: voor de initiële begroting 2019: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
Het verschil tussen de ramingen en de realisaties van de RSZ-Globaal Beheer wordt vooral
verklaard door het mechanisme van de evenwichtsdotatie. Die was bij de opmaak van de begroting voorlopig vastgesteld op 1.396,8 miljoen euro54, zodat de begroting van de RSZ-Globaal Beheer ongeveer in evenwicht was. Bij de actualisatie van de gegevens in juni 2019 ging
de RSZ echter uit van lagere ontvangsten aan bijdragen en hogere uitgaven voor prestaties,

54 Koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de
werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019.
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wat zou leiden tot een tekort van 1,5 miljard euro. Om dit tekort te beperken, werd de evenwichtsdotatie opgetrokken tot 3.055,3 miljoen euro55.
De subsidie van de Staat aan het RSVZ werd opgetrokken met 1,3 miljoen euro om ze aan te
passen aan de gezondheidsindex.
Bij de overheidspensioenen financieren de dotaties voornamelijk het stelsel van de pensioenen van de overheidssector (10.712,1 miljoen euro) en het pensioenstelsel van de NMBS
(977,4 miljoen euro). Het stelsel van de overheidspensioenen ontving een dotatie die 33 miljoen euro minder bedroeg (-0,31 %) dan geraamd (10.745,1 miljoen euro). Dat verschil vloeit
voort uit het feit dat meer ontvangsten uit bijdragen werden geïnd dan geraamd.
1.3

Begrotingsuitgaven in 2019

1.3.1

Overzicht

Tabel 19 – Geconsolideerde begrotingsuitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de
overheidspensioenen (in miljoen euro)
Begroting
2019
Prestaties

Realisaties
2019

Verschil realisaties/
begroting

%

91.147,5

91.454,6

307,1

0,34

Pensioenen

47.764,6

48.037,9

273,3

0,57

Geneeskundige verzorging

26.534,5

26.438,3

-96,2

-0,36

Arbeidsongeschiktheid

9.151,2

9.347,9

196,7

2,15

Werkloosheid

6.776,5

6.565,5

-211,0

-3,11

Andere prestaties

1.136,7

1.065,0

-71,7

-6,31

Niet verdeelde uitgaven

-216,0

0,0

216,0

Beheerskosten

2.296,1

2.243,4

-52,7

-2,30

Andere uitgaven

8.274,9

8.622,1

347,2

4,20

101.718,5

102.320,1

601,6

0,59

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2019: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020
1.3.2
Pensioenen
De pensioenuitgaven zijn verspreid over de werknemerspensioenen (27.791,5 miljoen
euro), de ambtenarenpensioenen (16.332,4 miljoen euro) en de zelfstandigenpensioenen
(3.914,0 miljoen euro). Voor elk stelsel zijn de verschillen tussen de realisaties en de initiële ramingen klein (254,7 miljoen euro (+0,92 %) voor de werknemers, 14,3 miljoen euro
(+0,09 %) voor de ambtenaren en 4,3 miljoen euro (+0,11 %) voor de zelfstandigen).

55 Koninklijk besluit van 29 september 2019 tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in
het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 door de wijziging van het
koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van
de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 en tot wijziging van de bedragen van het
koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van
de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019. Van het bedrag van 3.055,3 miljoen euro
heeft 217 miljoen euro betrekking op de afrekening voor 2018.
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Het verschil voor de werknemerspensioenen wordt verklaard door uitgaven die niet waren
opgenomen in de initiële begroting ten belope van 312 miljoen euro56, die deels worden gecompenseerd door de overschatting van het aantal gepensioneerden en van de gemiddelde
pensioenbedragen.
1.3.3
Geneeskundige verzorging
De Algemene Raad legde op 15 oktober 2018 de globale begrotingsdoelstelling vast op
26.518,3 miljoen euro57. De doelstelling die overeenkomstig de wettelijke bepalingen was
berekend, (26.264,3 miljoen euro) werd verhoogd met 115 miljoen euro voor de uitvoering
van zes beleidsmaatregelen58 en met 139,1 miljoen euro voor de overeenkomsten “artikel
111 (81)” met de geneesmiddelenbedrijven59. Om ervoor te zorgen dat de geraamde uitgaven
binnen de begrotingsdoelstelling blijven, waren besparingen nodig van 406,1 miljoen euro
(zie verder in dit hoofdstuk 2, punt 2.2 Maatregelen 2019).
Realisaties voor 2019
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedroegen in
2019 26.438,3 miljoen euro, wat 80 miljoen euro lager is dan de door de Algemene Raad
vastgelegde globale begrotingsdoelstelling (26.518,3 miljoen euro). In de begrotingsdoelstelling is een onderbenutting van 69 miljoen euro opgelegd60, waardoor de werkelijk te besteden begrotingsdoelstelling in 2019 26.449,3 miljoen euro bedraagt. Voor de vergelijking
van de uitgaven met de begroting moet bijgevolg worden uitgegaan van dat laatste bedrag.
Dat betekent dat er een onderschrijding is van 11 miljoen euro.
In de meeste rubrieken liggen de uitgaven lager dan de partiële begrotingsdoelstelling. Die
onderschrijdingen bedragen in 2019 382,3 miljoen euro. De grootste bedragen worden opgetekend bij de implantaten (69,9 miljoen euro), de artsenhonoraria (47,7 miljoen euro), de
maximumfactuur (37,5 miljoen euro), de verpleegkundigen (28,7 miljoen euro), de revalidatie (22,9 miljoen euro), de psychologische zorg (20,0 miljoen euro) en de dialyse (17,4 miljoen euro).
Daar tegenover staan 371,7 miljoen euro aan overschrijdingen, vooral in de rubriek van de
farmaceutische verstrekkingen (344,7 miljoen euro). De overschrijding in die rubriek wordt

56 Dit bedrag bestaat uit:
— de welzijnsenveloppe voor 131 miljoen euro;
— de toename van de minima met 18 miljoen euro;
— de herziening van de wiskundige reeksen, dat wil zeggen de ramingen van de aantallen en de bedragen voor elk
pensioenvoordeel, op basis van maandelijkse realisaties, voor 163 miljoen euro.
57 Dat bedrag ligt 16,2 miljoen euro lager dan het bedrag waarmee de aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
voorgelegde Algemene Toelichting rekening hield, omdat de Algemene Raad uitgaat van een lager bedrag voor de
indexering van de prestaties.
58 De integratie van de gepensioneerden van de overzeese sociale zekerheid in de verplichte ziekteverzekering
(4,3 miljoen euro), de terugbetaling van diëtisten voor minderjarigen (5 miljoen euro); de creatie van extra plaatsen
in een aangepaste infrastructuur voor geïnterneerden in het kader van het masterplan internering (ministerraad
van 18 november 2016, 5 miljoen euro), de uitbetaling van de jaarlijkse loonpremie aan ziekenhuizen voor de creatie van tewerkstelling (58,8 miljoen euro), de gedeeltelijke terugbetaling van de raadplegingen bij een klinisch
psycholoog (16,9 miljoen euro) en het sociaal akkoord voor de federale non-profitsector (25 miljoen euro).
59 Overeenkomsten tussen het RIZIV en de geneesmiddelenbedrijven. Voor toelichting, zie hoger in dit deel I, hoofdstuk 1, punt 3.2.2.
60 Het RIZIV krijgt voor die onderbenutting geen financiering van de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer.
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gedeeltelijk gecompenseerd door een bijkomende heffing die de geneesmiddelenbedrijven
aan het RIZIV moeten betalen (het clawbackmechanisme) en die als een opbrengst wordt
geboekt. In een door de Algemene Raad goedgekeurd ontwerp van ministerieel besluit
wordt die heffing vastgesteld op 3,29 % van de omzet of 111,5 miljoen euro61. Daarnaast hebben de geneesmiddelenbedrijven in het kader van de overeenkomsten “artikel 111 (81)” ook
605,0 miljoen euro aan het RIZIV betaald (162,4 miljoen euro meer dan begroot)62.
Voor de vaststelling van het resultaat en de berekening van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen (zie hierna) worden, naast de correctie voor de onderbenutting,
nog twee aanpassingen gedaan:
•
•

de gereserveerde bedragen63 worden afgetrokken (in 2019: 38,9 miljoen euro);
de meeruitgaven voor geneesmiddelen “artikel 111 (81)” die worden gecompenseerd door
bijkomende ontvangsten worden toegevoegd (in 2019: 162,4 miljoen euro).

De begrotingsdoelstelling die is berekend volgens die bepalingen bedraagt 26.572,8 miljoen euro. Als de werkelijke uitgaven daarvan worden afgetrokken, bedraagt het overschot
(onderschrijding) 134,5 miljoen euro.
Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
Het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
(ziekenfondsen) moet hen responsabiliseren voor de uitgavenevolutie in de geneeskundige
verzorging. Dat mechanisme houdt in dat de uitgaven van de ziekenfondsen worden vergeleken met hun aandeel in de begrotingsdoelstelling. Bij een overschot mogen zij 25 % van
het verschil behouden (boni), bij een tekort moeten zij 25 % zelf ten laste nemen (mali). De
boni komen terecht in de bijzondere reservefondsen en worden gebruikt om latere mali te
dekken64. De bijzondere reservefondsen bevatten gecumuleerd 691,4 miljoen euro aan boni
(toestand na de goedkeuring van de rekeningen 2015 van het RIZIV)65.
Voorlopige afsluiting voor 2019
Bij de voorlopige afrekening van de uitgaven in juni 2020 bleek dat de ziekenfondsen samen
89,2 miljoen euro minder hebben uitgegeven dan was toegestaan. Hierdoor bedragen de
voorlopige boni voor de ziekenfondsen voor het jaar 2019 22,3 miljoen euro.
De volgende tabel geeft een raming van de boni/mali voor de verzekeringsinstellingen voor
de nog niet afgesloten boekjaren.

61 Dat ministerieel besluit was op 15 augustus 2020 nog niet gepubliceerd.
62 Er zijn geen gegevens beschikbaar over de uitgaven voor de geneesmiddelen waarvoor die overeenkomsten gelden. Het RIZIV geeft alleen het bedrag aan ontvangsten dat in 2019 is betaald.
63 Dit zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden.
64 Het Rekenhof heeft de werking van het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid doorgelicht. Zie: Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, 66 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
65 Algemene Raad van het RIZIV, Verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging – globale afsluiting van de
rekening 2015, nota nr. 2019/064, p. 49.
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Tabel 20 – Raming van boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsinstellingen (in miljoen euro)
2016

2017

2018

2019

23.812,6

24.674,7

25.555,9

26.518,3

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks
ten laste neemt (inclusief onderbenutting)

-645,4

-697,5

-685,8

-444,2

In de partiële begrotingsdoelstellingen
gereserveerde bedragen(1)

-141,1

-69,0

-43,5

-38,9

78,5

35,4

55,9

162,4

Door de verzekeringsinstellingen te
besteden bedrag

23.104,6

23.943,6

24.882,5

26.197,6

Uitgaven van de verzekeringsinstellingen

-23.256,1

-23.938,9

-24.773,0

-26.108,4

-151,5

4,7

109,5

89,1

-37,8

1,2

27,4

22,3

Globale begrotingsdoelstelling

Meerontvangsten overeenkomsten
“art. 111” (voordien 81)(2)

Tegoed/tekort
Aandeel van 25 % dat bij de opmaak
van de rekeningen moet worden verrekend
(1)

 it zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden (en waarvoor de
D
kostprijs overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze voor een volledig jaar is geraamd).

(2)

In de begroting 2019 raamde het RIZIV de ontvangst uit compensaties voor “overeenkomsten artikel 81” op 442,7 miljoen euro. In werkelijkheid betaalde de geneesmiddelenindustrie 605,0 miljoen euro in 2019. Het verschil (162,3 miljoen euro) wordt bij de globale begrotingsdoelstelling bijgeteld.

Bron: RIZIV, nota's van de Algemene Raad nr. 2017/035 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de
rekeningen, dienstjaar 2016; nr. 2018/017 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen,
dienstjaar 2017; nr. 2019/013 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2018;
nr. 2020/016 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2019
1.3.4
Arbeidsongeschiktheid
In het stelsel van de werknemers liggen de uitgaven 167 miljoen euro hoger dan geraamd.
Dat komt door het hogere aantal uitkeringsdagen (+1,32 %). In de primaire arbeidsongeschiktheid liggen de uitgaven +3,81 % (85,4 miljoen euro) hoger dan begroot, in de invaliditeit +0,51 % (71,1 miljoen euro) en in de moederschapsrust en verwante prestaties66 +2,59 %
(10,5 miljoen euro). Een andere factor is de aanpassing van de laagste uitkeringen aan de
welvaart (systeem van de welvaartsenveloppe), waarvoor de uitgaven worden geraamd op
30,5 miljoen euro.
De prestaties in het stelsel van zelfstandigen liggen 29,7 miljoen euro hoger dan geraamd.
Het aantal vergoede gevallen en uitkeringsdagen ligt in de primaire arbeidsongeschiktheid +17,62 % (19,6 miljoen euro) hoger dan begroot. Dat is gedeeltelijk het gevolg van de
afschaffing van de carenzperiode in bepaalde gevallen67 vanaf 1 juli 2019 (geraamde impact
+5,4 miljoen euro). Ook de verhoging van de minima in het kader van de welvaartsenveloppe verklaart het verschil met de begroting (geraamde impact +3,8 miljoen euro). Het
aantal uitkeringsdagen in de invaliditeit ligt 2,9 % (of 7,3 miljoen euro) hoger dan begroot.

66 Dit zijn de prestaties voor ouderschaps-, pleegouderschaps- en vaderschapsverlof.
67 Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen.
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Het aantal uitkeringen voor moederschapsrust en verwante prestaties lag 15,66 % hoger
(+2.6 miljoen euro).
1.3.5
Werkloosheid
De uitgaven voor uitkeringen liggen 211,0 miljoen euro lager dan geraamd. Dat verschil
betreft hoofdzakelijk de uitgaven voor werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag
(-255,7 miljoen euro, d.i. -4,23 %), en wordt gedeeltelijk afgezwakt doordat de realisaties
in verband met loopbaanonderbreking en tijdskrediet 43,9 miljoen euro meer bedragen
(+6,32 %). Het globale verschil wordt verklaard door een overschatting van de gemiddelde
dagelijkse vergoeding alsook van het aantal vergoede uitkeringsgerechtigden.

2

Regeringsmaatregelen

2.1
Inleiding
In dit punt gaat het Rekenhof in op de begrotingsmaatregelen die in 2019 een impact hebben gehad. In punt 2.2 bespreekt het de maatregelen die naar aanleiding van de begroting
2019 zijn genomen. Punt 2.3 behandelt, vanuit een meerjarenperspectief, de uitvoering van
enkele maatregelen inzake werkgelegenheid, pensioenen, geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid.
Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel op 21 augustus 2020 voorgelegd aan de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister van Werk, Economie en Consumenten, de
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en de minister van Pensioenen. De eerste drie hebben (op 1 en 3 september 2020) via hun
beleidscel laten weten dat ze geen opmerkingen hadden. De minister van Pensioenen heeft
op 3 september 2020 gereageerd; in wat volgt werd rekening gehouden met zijn antwoord.
2.2

Maatregelen 2019

2.2.1

Jobsdeal

Maatregelen uit de jobsdeal
De ministerraad nam op 26 juli 2018 28 sociale en fiscale maatregelen om jobcreatie in de
hand te werken, met als doel de knelpuntberoepen in te vullen en zoveel mogelijk personen
op de arbeidsmarkt te activeren (de zgn. jobsdeal). De maatregelen willen in het bijzonder
opleidingen voor de knelpuntberoepen aanmoedigen, de doelgroepen meer ondersteunen
die moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt, en mensen die werkloos of ontslagen
zijn gemakkelijker te laten toetreden tot de arbeidsmarkt. Bepaalde maatregelen worden in
overleg met de gewesten uitgevoerd.
Het rendement van de maatregelen wordt op 505,4 miljoen euro geraamd, uitgaande van
12.500 extra voltijdse betrekkingen (minder dan 10 % van de vacante betrekkingen68) en van
een gemiddeld brutoloon van 3.300 euro per maand. Dat rendement spruit voort uit een
besparing op het vlak van de werkloosheidsuitgaven (+90,4 miljoen euro) en extra ontvangsten uit sociale bijdragen (+218,6 miljoen euro) en fiscale ontvangsten (+196,4 miljoen euro).

68 Op basis van 134.570 vacante betrekkingen op het einde van het vierde kwartaal 2017.
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Het Rekenhof kon niet bevestigen dat het vooropgestelde rendement van de jobsdeal zou
worden gehaald omdat de ter beschikking gestelde informatie onvolledig is, omdat er onzekerheid is over de hypothesen die de regering hanteerde en wegens de termijnen voor de
uitvoering van de maatregelen.
Niet alle voorgestelde maatregelen werden uitgevoerd, ten eerste omdat er geen volwaardige regering is en vervolgens wegens de COVID-19-gezondheidscrisis naar aanleiding waarvan de regering in 2020 voorrang heeft gegeven aan het vrijwaren in plaats van het creëren
van jobs.
Overname van maatregelen door bepaalde normen in 2019
Een deel van de sociale maatregelen uit de jobsdeal werd opgenomen in de wet van
7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal en in sommige collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze maatregelen beogen de werkgelegenheid te stimuleren en een
antwoord te bieden op het probleem van de knelpuntberoepen. Ze hebben betrekking op:
•
•
•
•
•
•

de herziening van het mechanisme van de vermindering van de arbeidskosten voor jongeren van 18 tot 21 jaar;
het recht op outplacement voor werknemers die op grond van overmacht ontslagen zijn;
de vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn;
scholing voor knelpuntberoepen;
het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het voortzetten van de tewerkstelling als werknemer na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Bijkomende bepalingen zijn opgenomen in de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de
jobsdeal, en in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (120 tot 127).
De besparing aan werkloosheidsuitgaven wordt in 2019 en 2020 op 38 miljoen euro geraamd. Voor de sociale bijdragen beloopt het verwachte rendement van de al uitgevoerde
maatregelen 24,3 miljoen euro in 2019 en 49,8 miljoen euro in 2020.
2.2.2
Stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
Oorspronkelijk zou de instapleeftijd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor
ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering vanaf 1 januari 2019 verhoogd worden
naar 59 jaar. De opbrengst werd geraamd op 20 miljoen euro voor het jaar 2019 (7,4 miljoen euro voor de RVA, 4,3 miljoen euro fiscale ontvangsten en 8,3 miljoen euro voor de
RSZ).
De maatregel werd niet uitgevoerd omdat de sociale partners een nieuwe timing hebben
afgesproken voor de leeftijdsvoorwaarden.
Collectieve arbeidsovereenkomst 136 van 23 april 2019 in verband met de ondernemingen
in herstructurering en in moeilijkheden brengt de leeftijd om in het SWT in te stappen op
59 jaar voor 2020 (tegenover 60 jaar zoals aanvankelijk gepland) en op 60 jaar vanaf 2021.
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2.2.3
Geneeskundige verzorging
De Algemene Raad van het RIZIV heeft op 15 oktober 2018 voor 406,1 miljoen euro maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de begrotingsdoelstelling wordt gerespecteerd (zie
tabel hieronder). Behalve om besparingen gaat het ook om maatregelen zoals de aanpassing
van de begrotingsstructuur of nieuwe ramingen voor sommige uitgaven.
Tabel 21 – B
 esparingen in de uitgaven voor verstrekkingen (in miljoen euro)
Besparing
Besparingen
Farmaceutische verstrekkingen
Actieplan “Handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020”
Andere maatregelen
Aanpassing van de begrotingsstructuur:
schrappen van negatieve bedragen en dubbeltellingen
Aanpassing van de geraamde uitgaven
voor sommige rubrieken (= technische correcties)
Totaal

Voorlopige
realisaties

141,7

102,7

121,0

89,3

20,7

13,4

264,4

258,2

167,9

167,9

96,5

90,3

406,1

360,9

Bron: Beslissingen bij de opmaak van de begroting (oktober 2018) en begrotingsdocumenten van het RIZIV
De Algemene Raad legde ook besparingen op in de uitgaven buiten de begrotingsdoelstelling.
Geneesmiddelen
In de geneesmiddelensector moest in 2019 121,0 miljoen euro worden bespaard.
•

•

•

De herziening of de schrapping van de vergoedingsbasis van bepaalde geneesmiddelen
alsook de aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden bracht 9,9 miljoen euro op. Dit is
7,1 miljoen euro minder dan geraamd. Dat komt doordat bepaalde maatregelen later in
werking traden69.
Met de verplichting om goedkopere geneesmiddelen voor te schrijven, werd 19,0 miljoen euro bespaard, dit is 2,2 miljoen euro minder dan geraamd. Dat komt omdat de
maatregel later dan gepland van kracht werd.
De bijkomende prijsdalingen van geneesmiddelen werden later doorgevoerd dan gepland. Ze brachten 62,6 miljoen euro besparing op, dit is 22,4 miljoen euro minder dan
geraamd.

Actieplan “Handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020”
Het actieplan “Handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020” omvat zes structurele maatregelen over handhaving (buiten de begrotingsdoelstelling), negen maatregelen in het
kader van de fraudebestrijding en zestien maatregelen voor de bevordering van de doelmatigheid van de gezondheidszorg 70. Het plan beoogt onder andere maatregelen om over-

69 De vertraging is soms het gevolg van externe factoren, zoals een verlenging van een patent (waardoor de prijs en
de daarop gebaseerde vergoeding van de ziekteverzekering niet dalen (dat kan pas als het patent is verstreken).
70 Nota Algemene Raad ARGV 2018/030 op 4 juni 2018.
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consumptie en verspilling en frauduleuze aanrekeningen tegen te gaan, het inzetten op de
doelmatigheid van de testen, het sensibiliseren van het voorschrijfgedrag van de artsen en
een verhoogde inspanning van de controlediensten van het RIZIV op de zorgverstrekkers.
Daarnaast omvat het plan ook een hoofdstuk over samenwerking met diverse partners in de
gezondheidszorg en een hoofdstuk over gegevensuitwisseling en databeheer.
De uitvoering van het plan bracht in 2019 13,4 miljoen euro op, dit is 7,3 miljoen euro
minder dan geraamd. Daarnaast heeft het RIZIV in 2019 7,0 miljoen euro ontvangen van
ziekenhuizen als gevolg van een audit op de onterechte facturatie van niet-erkende MRItoestellen71. Die werd in 2018 uitgevoerd door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en
Controle (DGEC). Dit bedrag valt buiten de begrotingsdoelstelling en werd in de begroting
2019 niet opgenomen als opbrengst.
De structurele maatregel met betrekking tot het maximale aantal verstrekkingen per kwartaal door de thuisverpleegkundigen, waarvoor het RIZIV een ontvangst raamde (6,0 miljoen euro, buiten de begrotingsdoelstelling)72, bracht in 2019 niets op, omdat het koninklijk
besluit pas op 1 december 201973 in werking trad. Tegen dat besluit is overigens een beroep
ingesteld bij de Raad van State (op 31 juli 2020 was er nog geen uitspraak).
Besparingen buiten de begrotingsdoelstelling
Het RIZIV heeft twee andere maatregelen aangekondigd buiten de begrotingsdoelstelling:
•

•

De administratiekosten voor het begrotingsjaar 2019 werden verlaagd met 36,2 miljoen euro74. Dit bedrag stemt overeen met de administratiekosten voor de overgehevelde
bevoegdheden naar de deelentiteiten en moest volgens het RIZIV door hen worden betaald. Het heeft hierover echter geen overeenstemming bereikt met de deelentiteiten.
Het RIZIV besliste dat de betaalde voorschotten voor de steunregeling in het kader van
de “tax modulatie”75 (42 miljoen euro) niet in de uitgaven 2019 opgenomen zullen worden, maar bij de definitieve afrekening in 2020. De geneesmiddelenbedrijven ontvangen
de voorschotten/steun op basis van een ingediende aanvraag met bijgevoegd investeringsplan en schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor of de commissaris. Het ogenblik
waarop de steun uitbetaald wordt, is het moment waarop de budgettaire impact plaatsvindt. Bijgevolg zou dit bedrag wel degelijk in de uitgaven van 2019 opgenomen moeten
worden.

71 Magnetic Resonance Imaging, techniek gebruikt in de medische beeldvorming.
72 Als een verpleegkundige meer verstrekkingen attesteert dan het toegestane maximum per kwartaal, moet hij of
zij de uitgaven voor dat overtollige deel aan het RIZIV terugbetalen.
73 Koninklijk besluit van 29 september 2019 tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
74 Wet van 1 april 2019 houdende bepalingen betreffende de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten alsook
de administratiekosten, de efficiëntie en de transparantie van de verzekeringsinstellingen.
75 Het gaat om een steunregeling aan geneesmiddelenbedrijven die investeringen doen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in België in de sector van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Zij krijgen daarbij een deel van de heffing op de omzet die zij aan het RIZIV moeten betalen, terugbetaald. De regeling past in de
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.
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2.2.4
Zorgpersoneelfonds
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het initiatief genomen voor de oprichting van
een Zorgpersoneelfonds76. Dat fonds heeft als doel de aanwerving van bijkomend personeel
te financieren en te investeren in de ondersteuning van het verpleegkundige personeel van
de ziekenhuizen of van de diensten voor thuisverpleging 77, bv. door de arbeidsomstandigheden te verbeteren, en in de opleiding tot verpleegkundige.
Het Zorgpersoneelfonds is als een begrotingsfonds78 ingeschreven op de begroting van de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Het
wordt gefinancierd met aan het fonds toegewezen ontvangsten uit de personenbelasting.
Voor 2019 is 59 miljoen euro toegekend. De FOD VVVL heeft dat bedrag vervolgens gestort
aan het Fonds Sociale Maribel 330, bevoegd voor de private sector (42,1 miljoen euro) en het
Fonds Sociale Maribel van de overheidssector, beheerd door de RSZ (16,9 miljoen euro). Die
fondsen beheren de middelen en verdelen ze onder hun leden.
In de private sector zullen de middelen van het Zorgpersoneelfonds vooral worden gebruikt
voor de aanwerving van bijkomende verpleeg- of zorgkundigen. Die zullen in hoofdzaak
worden aangeworven met een overeenkomst van onbepaalde duur, maar de arbeidsovereenkomst zal kunnen worden ontbonden als de financiering via het fonds zou wegvallen.
De verdeling over de aangesloten werkgevers (zorginstellingen) gebeurt op basis van het
aantal verpleeg- en zorgkundigen (in VTE) in 2018.
Het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector heeft op
5 juni 2020 een beslissing genomen over de aanwending van de middelen van het Zorgpersoneelfonds. Voor de openbare ziekenhuizen zullen de middelen gebruikt worden om bijkomend verzorgend en verplegend personeel of personeel met zorgondersteunende taken
aan te werven of om de arbeidstijd van personeelsleden die deeltijds werken, uit te breiden.
Met het beschikbare budget zouden de openbare ziekenhuizen theoretisch 255 bijkomende
voltijdse equivalenten (VTE’s) kunnen aanwerven. Die bijkomende tewerkstelling kan worden beperkt tot één jaar of worden gekoppeld aan de financiering door het fonds. De ziekenhuizen moeten bij het Fonds een aanvraag indienen om het voor hen bestemde budget
te krijgen. Voor een thuisverpleging in de openbare sector wordt het budget besteed aan het
opleidingstraject tot verpleegkundige in het kader van Project 600 79.
In 2020 zal 402 miljoen euro worden toegewezen aan het Zorgpersoneelfonds80. Dat bedrag
wordt verdeeld volgens de in de wet vastgelegde regels. Zo kan het RIZIV vergoedingen toekennen aan (zelfstandige) verpleegkundigen die bepaalde voorwaarden vervullen (48 miljoen euro). De overige middelen (354 miljoen euro) zijn bestemd voor de opleiding en voor

76 Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds.
77 Het Zorgpersoneelfonds steunt alleen initiatieven van instellingen en diensten waarvoor de federale Staat bevoegd is.
78 Als bedoeld in artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zie artikel 2 van de wet van 9 december 2019.
79 Dit project biedt werknemers uit de federale gezondheidssector de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in
de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2).
80 Wet van 30 juni 2020 tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds en tot toewijzing van de desbetreffende middelen voor de jaren 2019 en 2020.
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de aanwerving van bijkomende verpleegkundigen bij de ziekenhuizen of in de thuisverpleging81.
2.3

Begrotingsmaatregelen in een meerjarenperspectief

2.3.1

Bijdrageverminderingen voor werkgevers en zelfstandigen – uitvoering van
het regeerakkoord van 9 oktober 2014
In het kader van de taxshift besliste de regering de lasten op arbeid te verlagen in het stelsel
van de werknemers en de zelfstandigen. Die maatregelen moeten de competitiviteit ondersteunen en de werkgelegenheid bevorderen. Als compensatie voor de minderontvangsten
uit bijdragen krijgen de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer middelen van de
federale Staat. Die worden voorafgenomen van de ontvangsten van de btw en de roerende
voorheffing (techniek van de alternatieve financiering). De financiering is vastgelegd tot en
met 202082. Voor de RSZ-Globaal Beheer houdt die rekening met de door het Federaal Planbureau (FPB) geraamde terugverdieneffecten83. Voor het RSVZ houdt de financiering rekening met de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de zelfstandigen en met
de stijging van de uitgaven die voortvloeien uit de verbeteringen van hun sociaal statuut.
Vanaf 2021 wordt het bedrag van de alternatieve financiering voor de taxshift geïntegreerd
in het basisbedrag van de middelen die uit de btw-ontvangsten en de ontvangsten van de
roerende voorheffing worden overgedragen.
Werkgevers
In het stelsel van de werknemers neemt de taxshift de vorm aan van een vermindering van
de werkgeversbijdragen84. Die is in twee fasen uitgevoerd:
•
•

Op 1 april 2016 daalden de werkgeversbijdragen van 32,4 % naar 30 % (en van 24,92 %
naar 22,65 % voor werknemers voor wie geen loonmatigingsbijdrage verschuldigd is).
Op 1 januari 2018 werden de werkgeversbijdragen verlaagd naar 25 % (en naar 19,88 %
voor werknemers voor wie geen loonmatigingsbijdrage verschuldigd is).

Samen met de verlaging van de werkgeversbijdragen werd ook het mechanisme van de
structurele bijdrageverminderingen hervormd. Zo werd de structurele bijdragevermindering voor de lage lonen in 2016, 2017 en 2018 verhoogd en werden de structurele bijdragevermindering op de hoge lonen en het forfait op 1 januari 2018 afgeschaft voor de categorieën
1 (private sector) en 3 (beschutte werkplaatsen).

81 De wet bepaalt dat de middelen voor de opleiding en de aanwerving van nieuwe thuisverpleegkundigen worden
verdeeld via het Fonds Sociale Maribel 330 en het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector, terwijl de middelen voor de aanwerving van verpleeg- en zorgkundigen in de ziekenhuizen worden geïntegreerd in de ziekenhuisbudgetten (budgetten van financiële middelen).
82 Voor 2016 is het bedrag voorafgenomen op de ontvangsten van de roerende voorheffing, overeenkomstig artikel
66, §  15 van de programmawet van 2 januari 2001. Sinds 2017 bestaat die financiering uit middelen die worden
voorafgenomen op de ontvangsten van de btw en van de roerende voorheffing, overeenkomstig de artikelen 5 en
12 van de wet van 18 april 2017 tot hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Voor 2020 zal krachtens die wet 3.027,3 miljoen euro worden gestort.
83 Federaal Planbureau, Netto-terugverdieneffecten voor de sociale zekerheid van de arbeidskostenverminderingen zoals
beslist in het kader van de tax shift in de veronderstelling van een ex ante equivalente verhoging van de fiscale heffingen, rapport 11301, juli 2016, www.plan.be.
84 Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake jobcreatie en koopkracht.
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De volgende tabel geeft een samenvatting van de impact op de ontvangsten en de financiering van de minderontvangsten.
Tabel 22 – Taxshift werknemers: minderontvangsten en financiering (in miljoen euro)
2015

2016

2017

2018

2019

1.658,2

2.206,2

3.132,4

3.508,6

Gecumuleerd

1.514,9

2.056,1

6.606,2

6.848,2

Nettobijdrageverminderingen

1.514,9

541,2

4.550,1

242,0

4.677,8

4.827,9

1.354,1

1.488,3

Minderontvangsten

0,0

(1)

1. V
 erlaging van de
werkgeversbijdragen

2. Structurele
bijdrageverminderingen
Voor het jaar toegekende
bijdrageverminderingen

4.534,5

Netto toe- of afname jaar

143,3

150,1

-3.473,8

134,2

(2)

143,3

6,8

-3.623,9

134,2

Financiering door de federale Staat
(alternatieve financiering)

1.607,0

1.872,3

2.300,2

2.590,1

In aanmerking te nemen bedrag

(1)

 e minderontvangsten van een jaar = de minderontvangsten van het vorige jaar + de nettobijdrageverminderingen
D
van het jaar + het in aanmerking te nemen bedrag van de structurele bijdrageverminderingen.

(2)

 et in aanmerking te nemen bedrag = de netto toe- of afname van het jaar – de netto toe- of afname van het vorige
H
jaar. In 2019 is de impact van structurele bijdrageverminderingen in de minderontvangsten gelijk aan het verschil
tussen de in 2019 toegekende bijdrageverminderingen en de in 2018 toegekende bedragen. Door de tweede fase
van de taxshift zijn bedragen, die vroeger als bijdragevermindering werden toegekend, nu begrepen in de lagere
werkgeversbijdragen.

Bron: minderontvangsten: RSZ, verslagen aan de regering 2015-2019; financiering: wettelijke bepalingen en Federaal Planbureau
Het brutobijdrageverlies vertegenwoordigt de lagere ontvangsten door de daling van de
werkgeversbijdrage van 32,4 % naar 25 % en de impact van die verlaging op de bijdrageverminderingen. Voor die berekening gaat de RSZ uit van de ingediende werkgeversaangiften en dus van het aantal tewerkgestelde werknemers op het ogenblik van de aangifte.
De terugverdieneffecten van de bijkomende tewerkstelling door de taxshift zijn niet uit die
berekening gehaald.
De minderontvangsten zijn een benaderende berekening van de brutokostprijs van de
taxshift voor de RSZ. Om de nettokostprijs te kennen, moet de brutokostprijs worden gecorrigeerd met de terugverdieneffecten. Daarnaast moet ook de jaarlijkse evolutie van de
structurele bijdrageverminderingen gecorrigeerd worden voor de invloed van andere parameters (zoals de impact van de jaarlijkse evolutie van de lonen en de werkgelegenheid). De
RSZ heeft die correcties niet berekend.
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Voor de interpretatie van de bovenstaande tabel moet ook rekening worden gehouden met
de volgende elementen:
•

•

•

De financiering neemt het werkgelegenheidsniveau van 2014, uitgedrukt in prijzen van
2016, als uitgangspunt en houdt geen rekening met de te verwachten groei van de werkgelegenheid in de volgende jaren.
Bij de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid in 2017 werd voor de
vaststelling van de middelen voor de taxshift rekening gehouden met de volgende door
het Federaal Planbureau in 2016 geraamde nettoterugverdieneffecten: in 2017 293 miljoen euro, in 2018 525 miljoen euro en in 2019 570 miljoen euro. Die cijfers zijn daarna
niet meer aangepast. De RSZ kan de werkelijke terugverdieneffecten niet zelf afleiden
uit de ontvangen bijdragen.
De wet van 18 april 2017 voorzag ook in een compensatie voor de impact van de wijziging van de wetgeving inzake de “plus-plannen”85. Die impact is niet opgenomen in de
cijfers van de structurele verminderingen aangezien de kostprijs ervan niet kan worden
bepaald.

Zelfstandigen
Het percentage van de sociale bijdragen voor zelfstandigen werd jaarlijks met 0,5 % verminderd van 2016 tot 2018, van 22 % in 2015 naar 20,5 % in 201886.
Het RSVZ raamde de minderontvangst aan sociale bijdragen op 70,4 miljoen euro in 2016,
143,9 miljoen euro in 2017 en 220,9 miljoen euro in 2018 en voor de latere jaren.
Ondanks de vermindering van het bijdragepercentage blijven de ontvangsten stijgen.
Tabel 23 – Evolutie van de ontvangsten uit sociale bijdragen van de zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten (in miljoen euro)
2015
Sociale bijdragen

3.974,9

2016
4.071,3

2017
4.153,1

2018
4.238,0

2019
4.304,5

Bron: RSVZ, tabellen globaal financieel beheer RB Financiën 849/6281/1 van 29 juni 2016, 878/6406 van
28 juni 2017, 906/6535 van 27 juni 2018, 931/6658 van 3 juli 2019 en financiële rapportering op
31 december 2019 RB Financiën 951/6752 van 4 maart 2020
Terwijl de ontvangsten uit sociale bijdragen gemiddeld met 143,5 miljoen euro stegen in
2012-2015, deden ze dat gemiddeld maar met 82,4 miljoen euro in 2016-2019. Tijdens die
laatste periode werden andere maatregelen dan de bijdragevermindering van de taxshift
uitgevoerd, waardoor de ontvangsten uit sociale bijdragen afnamen. Het gaat onder meer
om de nieuwe berekening van de bijdragen op het jaar zelf 87, de invoering van nieuwe drem-

85 Dit is een tewerkstellingsmaatregel waarbij de werkgeversbijdrage tijdelijk wordt verlaagd voor nieuwe en kleine
ondernemingen die hun eerste werknemers aanwerven. In het kader van de taxshift is die regeling uitgebreid: de
werkgever krijgt een volledige en in de tijd onbeperkte vrijstelling van de bijdragen voor de eerste werknemer die
hij aanwerft.
86 Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht.
87 Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.
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pelbedragen voor voorlopige bijdragen, verminderingen van sociale bijdragen voor startende zelfstandigen88 en de strijd tegen de sociale fraude.
Het aantal zelfstandigen blijft ook constant toenemen (+10,67 % tussen 2015 en 2019).
Grafiek 4 – Evolutie 2015-2019 van het aantal aangeslotenen
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2.3.2 Pensioenhervorming – uitvoering van het regeerakkoord van 9 oktober 2014
2.3.2
Pensioenhervorming
– uitvoering
van het regeerakkoord
van
9 oktober
2014
De
pensioenuitgaven
die via de Federale
Pensioendienst
(FPD) passeren,
zijn
sinds 2015
met
De pensioenuitgaven
die via devoornamelijk
Federale Pensioendienst
(FPD) passeren, zijn sinds
21.603,2
miljoen euro gestegen,
doordat de overheidspensioenen
sinds2015
2016met
in
21.603,2
miljoen
euro
gestegen,
voornamelijk
doordat de(14.882,5
overheidspensioenen
2016de
in
de
uitgaven
van de
sociale
zekerheid
zijn geïntegreerd
miljoen euro)sinds
en door
stijging
van
het
aantal
gerechtigden
en
van
het
gemiddeld
bedrag
van
de
pensioenen.
de uitgaven van de sociale zekerheid zijn geïntegreerd (14.882,5 miljoen euro) en door de
stijging van het aantal gerechtigden en van het gemiddeld bedrag van de pensioenen.

88 Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen.
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Grafiek 5 – Evolutie 2015-2019 van de pensioenuitgaven (in miljoen euro) (*)
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•
•
•

de voorwaardelijke afschaffing van de cumulatie van pensioenen met andere inkomsten;
de afschaffing van de eenheid van loopbaan voor de periodes van effectieve tewerkstelling;
de verhoging van het minimumpensioen;
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•
•
•
•

de afstemming van het bedrag van het minimumpensioen van de zelfstandigen op dat
van de werknemers;
de invoering van de gemengde loopbaan en van aanvullende pensioenen voor overheidspensioenen;
het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd (naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in
2030);
het optrekken van de leeftijd vanaf wanneer een overlevingspensioen kan worden toegekend (in 2025).

Deze laatste twee maatregelen zullen echter pas later van toepassing worden.
Sommige maatregelen die in het regeerakkoord werden overwogen, werden niet aangenomen omdat er geen volwaardige regering was. Het gaat onder andere om de hervorming van
de preferentiële tantièmes, de erkenning van bepaalde beroepen als zware beroep, de gedeeltelijke pensionering of de afschaffing van het pensioen van ambtswege voor ambtenaren. Meer fundamenteel voert geen enkele maatregel tegen 2030 een pensioensysteem met
punten in dat voor alle stelsels gemeenschappelijk is. De minister van Pensioenen merkt op
dat er al heel wat werk werd verricht ter voorbereiding van deze maatregelen.
Naast de maatregelen op basis van het regeerakkoord heeft de regering beslist tot enkele
extra maatregelen zoals de vermindering van de solidariteitsbijdrage of de afschaffing van
de betaling van een compensatie aan Proximus.
Sommige maatregelen hebben geen financiële impact (bijvoorbeeld het oprichten van adviesorganen). De andere leiden tot een besparing (bijvoorbeeld het optrekken van de leeftijd om met vervroegd pensioen te gaan), tot extra uitgaven (bijvoorbeeld de verhoging van
het minimumpensioen) of tot extra ontvangsten (bijvoorbeeld het afkopen van de studieperiodes).
Het Rekenhof kan de financiële impact van de (gedeeltelijke) uitvoering van de pensioenhervorming niet becijferen en die evenmin koppelen aan de globale evolutie van de uitgaven.
Het stelt in de eerste plaats vast dat de maatregelen niet altijd eenvormig worden toegepast
op alle pensioenstelsels.
Vervolgens merkt het op dat de financiële impact van de maatregelen niet systematisch
werd geraamd.
Tot slot merkt het op dat de FPD in het algemeen onmogelijk de werkelijke financiële weerslag van de meeste maatregelen kan berekenen. Enerzijds maakt de FPD voor de maatregelen met betrekking tot de toekenningscriteria van een pensioen geen herberekening
volgens de oude regels om op basis van het verschil de weerslag te bepalen. Anderzijds
leiden bepaalde maatregelen ertoe dat toekomstige gepensioneerden andere beslissingen
gaan nemen die men moeilijk kan inschatten (bijvoorbeeld naar aanleiding van de verstrenging van de voorwaarden voor vervroegde pensioenen, de verandering van de regels
voor brugpensioenen enz.).
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De FPD evalueert dus alleen het effectieve rendement van de maatregelen voor unieke premies, gerichte stijging van rechten (welvaartsenveloppe, premie voor zelfstandigen enz.) of
nog de vermindering van de solidariteitsbijdrage en de afkoop van de studieperiodes.
Tot slot zullen bepaalde structurele maatregelen pas effect sorteren op middellange of lange termijn.
2.3.3
Geneeskundige verzorging - geneesmiddelensector
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sloot in juli 2015 het Toekomstpact
met de geneesmiddelenindustrie89. Het pact bevat een budgettair groeitraject waarbij voor
de begrotingsjaren 2016, 2017 en 2018 besparingsmaatregelen werden geprogrammeerd. In
totaal zou de netto structurele besparing 126 miljoen euro bedragen voor de overheid en
34,4 miljoen euro voor de patiënt. Daarnaast beoogde het pact een betere toegankelijkheid
tot innovatieve geneesmiddelen voor de patiënt.
De uitgaven voor de geneesmiddelen zijn in 201890 gestegen met 14,44 % (+617,4 miljoen euro)
tegenover 2015. De netto-uitgaven voor de geneesmiddelen91 waren eind 2018 397,5 miljoen euro of 9,61 % hoger dan geraamd in het Toekomstpact. Verschillende structurele
maatregelen uit het Toekomstpact, zoals prijsdalingen via het systeem van de patent cliff92
en de biocliff93 en de verplichting van het goedkoop voorschrijven, hebben bijgedragen tot
de beheersing van de uitgaven. Toch blijven de uitgaven stijgen. Dat komt onder andere
omdat sommige maatregelen niet of later zijn uitgevoerd zijn dan gepland. Daarnaast is het
effect van de besparingen ook niet altijd meetbaar.
De evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen met een overeenkomst "artikel 111 (81)"
speelt een belangrijke rol bij de uitgavenstijging. De geneesmiddelengroepen94 met uitgaven voor die overeenkomsten vertegenwoordigden in 201895 29,07 % van de geneesmiddelenuitgaven tegenover 16,17 % in 2015 (+70,93 %). Ze stegen met 731,0 miljoen euro, terwijl
de uitgaven van de andere groepen van geneesmiddelen daalden met 113,6 miljoen euro tegenover 2015. In dezelfde periode werden 95 nieuwe contracten gesloten, wat ook de stijging
verklaart. De ontvangsten "artikel 111 (81)"96 (d.i. de tussenkomst die de bedrijven contractueel verschuldigd zijn) bedroegen in 2018 359,6 miljoen euro, wat overeenstemt met 25,27 %
van de uitgaven voor de geneesmiddelengroepen met een overeenkomst “artikel 111”.

89 Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie, 27 juli 2015.
90 Het recentste jaar waarvoor een gedetailleerde analyse van de geneesmiddelenuitgaven beschikbaar is.
91 Dit zijn de bruto-uitgaven verminderd met de ontvangsten uit de geneesmiddelen met een overeenkomst “artikel
111 (81)”. Het gaat hierbij om overeenkomsten tussen het RIZIV en de geneesmiddelenbedrijven. Voor toelichting,
zie eerder in dit deel I, hoofdstuk 1, punt 3.2.2.
92 Verwijst naar de eenmalige daling van de vergoedingsbasis voor geneesmiddelen waarvoor een generisch alternatief op de markt is gebracht (d.i. een goedkoper geneesmiddel, met hetzelfde werkzame bestanddeel als het
originele).
93 Vergelijkbare regeling als voor de gewone geneesmiddelen, maar dan toegepast op biologische geneesmiddelen
(d.i. geneesmiddelen afkomstig van levende organismen). Ook hier daalt de prijs van het originele geneesmiddel
als een alternatief biologisch (“biosimilair”) geneesmiddel op de markt komt.
94 Het RIZIV rapporteert niet afzonderlijk over de uitvoering van de overeenkomsten “artikel 111 (81)”. De uitgaven
voor die geneesmiddelen worden samen behandeld met de andere uitgaven voor de anatomische hoofdgroep (d.i.
de classificatie op basis van het orgaan waarop ze inwerken, d.i. de geneesmiddelengroep) waartoe ze behoren.
95 Meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
96 In 2018 heeft het RIZIV 359,6 miljoen euro ontvangen.
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2.3.4

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid – uitvoering van het regeerakkoord
van 9 oktober 2014
In de verzekering voor arbeidsongeschiktheid legt het regeerakkoord de nadruk op de terugkeer van arbeidsongeschikte werknemers naar de arbeidsmarkt. Dat moest gebeuren
door de werknemers, werkgevers en artsen te responsabiliseren97 en met specifieke maatregelen die de re-integratie bevorderen.
Voor de werkgevers (met uitzondering van kleine bedrijven) betekende die responsabilisering dat zij een tijd lang een deel van de kosten van de ziekte zouden dragen (via het
gewaarborgd loon). De arbeidsongeschikte werknemer die onvoldoende meewerkte aan het
re-integratietraject, zou een deel van zijn uitkering verliezen.
De maatregelen die de terugkeer van arbeidsongeschikte werknemers naar de arbeidsmarkt moeten aanmoedigen, zijn gericht op de verbetering van de regeling voor deeltijdse
werkhervatting en het bevorderen van de socioprofessionele re-integratie. De meeste van
de in dat verband aangekondigde maatregelen zijn intussen uitgevoerd of worden op het
terrein toegepast.
Deeltijdse werkhervatting
Arbeidsongeschikte werknemers die nog in staat zijn om hun huidige functie uit te oefenen, kunnen vragen om deeltijds het werk te hervatten. Zij kunnen het loon dat zij voor de
gewerkte dagen krijgen, binnen bepaalde grenzen cumuleren met een uitkering. Om dat
systeem aantrekkelijker te maken, is een regeling uitgewerkt waarbij niet de gepresteerde
dagen, maar de gepresteerde uren in aanmerking worden genomen98. Die regeling is op
1 april 2018 in werking getreden99. Onder andere door die maatregel is het aantal arbeidsongeschikte werknemers die een deeltijdse activiteit uitoefenen, tussen 2015 en 2018 gestegen
met 18.813 (+46 %)100.
Socioprofessionele re-integratie
Arbeidsongeschikte werknemers van wie de adviserend arts oordeelt dat zij niet meer in
staat (zullen) zijn om hun huidige functie op te nemen, krijgen een individueel begeleidingstraject voorgesteld. Het doel is de arbeidsongeschikte werknemers met een voorstel
tot herscholing of beroepsopleiding te begeleiden naar een nieuwe baan (bij dezelfde of
een andere werkgever). Sinds 2017 evalueren de adviserend artsen van de ziekenfondsen de
mogelijkheden tot re-integratie via een specifieke, nog niet officieel gevalideerde vragenlijst
(bekend als de “Noorse maatregel”).

97 Zoals het Rekenhof in zijn vorige Boeken heeft toegelicht, is die maatregel niet uitgevoerd. Zie: Rekenhof, “Begroting 2018”, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 45, www.rekenhof.be.
98 Als iemand een vijfde van een normale voltijdse arbeidsduur of minder presteert, wordt zijn uitkering niet meer
verminderd. De uitkering van de personen die meer dan een vijfde van een normale voltijdse arbeidsduur presteren, zal verminderd worden met hetzelfde percentage als het percentage dat hun tewerkstelling de grens van een
vijfde van een normale voltijdse arbeidsduur overschrijdt.
99 Koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994.
100 Recentere cijfers waren op 15 augustus 2020 niet beschikbaar.
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Het aantal gerechtigden is geëvolueerd zoals aangegeven in de volgende grafiek.
Het aantal gerechtigden is geëvolueerd zoals aangegeven in de volgende grafiek.

De regeling is nog niet van toepassing voor de zelfstandigen.
101 De regeling is nog niet van toepassing voor de zelfstandigen.
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Grafiek 7 – Evolutie 2015-2019 van het aantal gerechtigden
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102 Verificatie

102 Verificatie van het adres, van de gezinstoestand, van het niet-ontvangen van andere inkomsten enz.
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•
•
•

de herziening van de voorwaarden voor het openen van rechten;
de ingroeibanen;
de landingsbanen.

De meeste van die maatregelen waren opgenomen in het regeerakkoord van 9 oktober 2014.
De RVA kan de individuele opbrengst van die maatregelen niet meten omdat het moeilijk
is het effect van een maatregel te isoleren van het effect van de conjunctuur, van de bevolkingsevolutie of van andere maatregelen die worden genomen in hetzelfde of in verwante
domeinen. Het effect van de maatregelen blijft bovendien niet beperkt tot de rechtstreekse
besparingen. Ze kunnen immers ook een onrechtstreeks effect hebben op de werkgelegenheid dat de werkloosheidsuitgaven vermindert en op de ontvangsten uit sociale bijdragen
of bij de belastingen. Sommige maatregelen hebben tot slot ook preventieve of ontradende
effecten die leiden tot gedragsveranderingen die heel moeilijk te evalueren zijn.
Het Rekenhof heeft het rendement van de structurele maatregelen die sinds 2015 genomen
zijn, geëxtrapoleerd op basis van de begrotingsramingen die sinds 2017 werden bevestigd
door de Commissie Financiën en Begroting van de RSZ-Globaal Beheer. Dat rendement is
nagenoeg 962 miljoen euro voor het jaar 2019, verdeeld over 597,4 miljoen euro voor het
werkloosheidsstelsel, 201,6 miljoen euro voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en 163,6 miljoen euro voor de stelsels loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

3

Strijd tegen de sociale fraude

Volgens de algemene toelichting van de initiële begroting 2019103 moest de strijd tegen de
sociale fraude 239,8 miljoen euro104 opleveren. Dat bedrag bestaat enerzijds uit 139,8 miljoen euro105 die voortvloeit uit de voortzetting van de vroegere maatregelen en anderzijds
uit 100 miljoen euro106 aan nieuwe maatregelen, zonder dat de reikwijdte daarvan wordt
gepreciseerd. Bij gebrek aan een volwaardige regering sinds december 2018 konden weinig
nieuwe maatregelen worden opgestart.
Het Rekenhof maakt hierna een stand van zaken op van de uitvoering van de begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de sociale fraude, van hun rendement en van de rapportering daarover. Het heeft zijn bevindingen op 31 juli 2020 voor commentaar bezorgd aan de
minister van Sociale Zaken en aan de minister belast met Bestrijding van de Sociale Fraude.
Hun antwoorden zijn verwerkt in dit artikel.

103 Parl. St. Kamer , 15 oktober 2018, DOC 54 3292/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019. Algemene toelichting, www.dekamer.be.
104 Dat bedrag is onderverdeeld in 220,2 miljoen euro voor het stelsel van de werknemers en 19,6 miljoen euro voor het
stelsel van de zelfstandigen.
105 De maatregelen waartoe de regering eerder heeft beslist en die in werking zijn getreden, hebben financiële gevolgen voor de volgende jaren. De bijkomende ontvangsten worden toegevoegd aan de globale ontvangsten, terwijl
de besparingen niet meer zichtbaar zijn in de uitgaven.
106 Het bedrag werd uitgesplitst bij de begrotingscontrole: 91,8 miljoen euro voor de RSZ en 10,2 miljoen euro voor het
RSVZ. De uitvoering van deze maatregelen kost 2 miljoen euro.
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Uitbreiding van 3 naar 10 jaar van de
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0

0

0
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0
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De uitvoering is uitgesteld tot eind 2020.

De FPD maakt werk van specifieke fraudeprofielen. Er is een analyse
aan de gang. Een groot deel van de door de FPD genomen maatregelen
focust op de begunstigden van een IGO (inkomensgarantie voor
ouderen) en op de gepensioneerden in het buitenland.

Fase 1 (creëren van informaticamodules) is afgerond.
De FPD heeft in juni 2019 een dienstnota opgesteld die de procedure
uitlegt om fraudegevallen beter op te volgen. De computerapplicatie
stelt daartoe sinds midden 2019 een functionaliteit voor voor de
toekenning en sinds 1 januari 2020 voor de betaling.

De FPD heeft een ontwerpovereenkomst met de banksector
uitgewerkt. In september 2020 is overleg met Febelfin gepland.

Het directiecomité van de FPD heeft een eerste wetsvoorstel
besproken om de verjaringstermijn die op de terugvordering van
onterecht betaalde bedragen (in geval van fraude bijvoorbeeld) van
toepassing is, te harmoniseren en uit te breiden naar tien jaar. Na een
risicoanalyse heeft het beslist het project stop te zetten.

Commentaar

De tabel is gebaseerd op informatie die werd verstrekt door de OISZ en door de beleidscel van de minister belast met Bestrijding van de Sociale Fraude.

3.1
Uitvoering van de begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de sociale fraude
De volgende tabel geeft de stand van zaken weer op 30 juni 2020 van de uitvoering van de maatregelen tegen sociale fraude 2019, per OISZ en horizontaal,
alsook van de vroegere maatregelen die op 30 juni 2019 nog niet waren uitgevoerd.
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Versterking van datamining en van
datamatching om potentiële fraudeurs
gericht op te sporen en te controleren
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aansluiting van fictieve zelfstandigen
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Uitschrijven van pv’s voor verboden
terbeschikkingstelling, waarna het
dossier verder zal worden opgevolgd
door:
— de dienst Toezicht op de Sociale
Wetten van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg voor het deel
terbeschikkingstelling
— de RSZ voor het deel hoofdelijke
aansprakelijkheid RSZ-schulden

Toegang tot een nog te ontwikkelen
databank van buitenlandse
vennootschappen, in het kader van de
strijd tegen de sociale dumping
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/
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/

0
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De opdracht moet worden gegund via een lastenboek. Op dit ogenblik
loopt een studie voor de voorbereiding van de functionele bepalingen.

De nieuwe bevoegdheid van de RSZ heeft betrekking op de
onrechtmatige terbeschikkingstelling in het kader van een detachering
van werknemers.

Het project wil personen die zich fictief zouden hebben aangesloten
bij een sociaal verzekeringsfonds, beletten zich bij een ander fonds
te kunnen aansluiten zolang er schulden inzake sociale bijdragen of
administratieve geldboeten blijven openstaan in het oorspronkelijk
sociaal verzekeringsfonds. Het vereist een reglementair kader. Bij gebrek
aan een volwaardige regering kon het project niet worden uitgevoerd.

Het gaat om een nieuwe wettelijke opdracht voor het RSVZ. De sociale
balans, waarvoor een reglementair kader nodig is, kon niet worden
doorgevoerd omdat er geen volwaardige regering is.

Het RSVZ heeft de datamining en datamatching opgestart. Het heeft
daartoe op 1 juli 2019 iemand aangeworven.

Bij gebrek aan wetgevende initiatieven als gevolg van een regering in
lopende zaken werd het register werkende vennoten bij de KBO nog
niet gecreëerd en werd het niet verruimd tot de helpers.

Commentaar
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Nieuwe arbeidsrelaties

Maatregelen 2018(2)

Horizontale maatregelen

Aanvullende maatregelen inzake
controle van de geneeskundige
verzorging

Maatregel 2019

Mogelijkheid om uitkeringen terug
te vorderen die ten onrechte werden
betaald na een overlijden

Maatregel 2016

RIZIV

Maatregel

10
(waarvan 5 voor
de RSZ en 5 voor
het RSVZ)

27,7

1,2

Geraamde
opbrengst
(in miljoen euro)

In uitvoering

Uitgevoerd

In uitvoering

Uitvoering
in 2019

0

13,4

0

Opbrengst
(in miljoen euro)

Deze maatregel wil de strijd aanbinden met de schijnstatuten.
Daarvoor is een wetswijziging nodig.
De sociale partners uit o.a. de bouwsector hebben de arbeidsrelatiewet
geëvalueerd.
Aangezien de regering in lopende zaken is, werd de arbeidsrelatiewet
van 2012 niet gewijzigd.

Het RIZIV heeft een actieplan 2018-2020 voorbereid in het verlengde
van het actieplan 2016-2017(1), waarvan de perimeter ruimer is dan de
strijd tegen de sociale fraude.
Zes structurele maatregelen inzake handhaving, negen maatregelen
in het kader van de fraudebestrijding en zestien maatregelen voor de
bevordering van de doelmatigheid van de gezondheidszorg hebben
in 2019 13,4 miljoen euro opgeleverd. Het plan beoogt onder andere
maatregelen om frauduleuze aanrekeningen tegen te gaan.

De maatregel is deels uitgevoerd.
De reglementering voor de uitkeringen is aangepast, zodat de
ziekenfondsen uitkeringen kunnen terugvorderen van de geblokkeerde
financiële rekening na het overlijden van een arbeidsongeschikte
persoon.
De ziekenfondsen en het Nationaal Intermutualistisch College
onderhandelen met Febelfin over een overeenkomst om die maatregel
uit te voeren.

Commentaar
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5

Geen cijfers
beschikbaar

Boetes voor fraude met de tachograaf

Strijd tegen de fraude inzake toelagen
voor gehandicapten

Informatie-uitwisseling om te strijden
tegen fraude met roerend en onroerend
vermogen

Geen cijfers
beschikbaar

10

2,9

Nieuwe verdeling van de sancties van
het Sociaal Strafwetboek

Versterking van de strijd tegen
oneerlijke concurrentie en sociale
dumping

8,3

Geraamde
opbrengst
(in miljoen euro)

Single Permit en uitbreiding van het
Limosa-kader

Maatregel

In afwachting

Uitgevoerd

In afwachting

Uitgevoerd

In afwachting

In uitvoering

Uitvoering
in 2019

0

/

0

/

0

0

Opbrengst
(in miljoen euro)

Bij gebrek aan een volwaardige regering werd de maatregel niet
uitgevoerd.

Het geplande aantal extra VTE’s werd aangeworven. Deze extra
aanwervingen kunnen echter niet volledig worden beschouwd als een
nettostijging van het bestaande contingent inspecteurs, aangezien
ondertussen ook inspecteurs de diensten verlaten hebben wegens
pensionering of mutatie.

Bij gebrek aan een volwaardige regering werd de maatregel niet
uitgevoerd.

Het koninklijk besluit van 16 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een
som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over
de weg werd gepubliceerd.

De maatregel wil sancties verzwaren en een extra sanctie toevoegen
in geval van georganiseerde zware sociale fraude of sociale dumping.
Bij gebrek aan een volwaardige regering werd geen politiek akkoord
gevonden om die maatregel uit te voeren.

De maatregel is niet uitgevoerd bij gebrek aan begrotingskredieten
om een interfederale databank voor gecombineerde vergunningen
te creëren. Er is overigens geen enkele beslissing genomen voor de
integratie van de door de gewesten uitgereikte single permit.
Begin 2020 werd het dossier opnieuw geactiveerd door een initiatief
van de Dienst Vreemdelingenzaken en fase 1 is in uitvoering in
samenwerking met de RSZ.

Commentaar
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Bron: Rekenhof

Bij elke inspectiedienst werd een contactpersoon aangeduid.

opvolging concrete dossiers.

•

Er werd twee miljoen euro geïnvesteerd om de vijf socialeinspectiediensten meer te normaliseren en te digitaliseren.

opstart en coördinatie van de overlegmeetings MAHO (multifunctioneel ad hoc overleg of concertation multifonctionelle ad hoc);

/

Commentaar
Het installatieprotocol werd ondertekend in augustus 2018.
Twee werkgroepen (een juridische en een operationele)(3) zijn met hun
werkzaamheden begonnen.

•

Realisaties Operationele werkgroep (realisaties SIOD):

samenwerkingsprotocol artikel 458 Strafwetboek.

•

Realisaties juridische werkgroep:

privacyprotocol voor alle betrokken sociale inspectiediensten;

De RSZ oefent toezicht uit op de horizontale maatregelen.

(3)

•

Zie Rekenhof, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, Brussel, augustus 2018, p. 53, www.rekenhof.be.

Uitgevoerd

/

Opbrengst
(in miljoen euro)

(2)

30

Uniformisering en digitalisering
van de backoffices van de socialeinspectiediensten.

Uitgevoerd

Uitvoering
in 2019

(1)

5,2

Geraamde
opbrengst
(in miljoen euro)

Deelname van de socialeinspectiediensten aan gerichte
multidisciplinaire controles in het kader
van het Stroomplan van Antwerpen

Maatregel

66

Begroting 2019 / 67

3.2
Evaluatie van het globaal rendement
De beleidscel van de minister belast met Bestrijding van de Sociale Fraude legt het rendement vast op 310 miljoen euro voor 2019 op basis van de evaluatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en van de sociale-inspectiediensten.
Om allerhande redenen blijft het ingewikkeld om de financiële weerslag van de acties ter
bestrijding van sociale fraude in verband met een welbepaald begrotingsjaar te evalueren:
•
•

•
•

Het globaal bedrag omvat zowel de directe als indirecte107 effecten van de strijd tegen de
sociale fraude. Die laatste effecten zijn moeilijk te evalueren.
Een onregelmatige verrichting is niet altijd frauduleus. Het kan dus gebeuren dat bij de
berekening van de financiële impact van de strijd tegen fraude bedragen worden meegeteld die er niet in thuishoren omdat ze niets te maken hebben met fraude.
De bedragen in de tabel zijn de bedragen die worden betekend aan de overtreder en niet
de bedragen die effectief worden geïnd.
Door de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop een fraudedossier wordt geopend
en het moment van de financiële afwikkeling is het moeilijk het jaarlijkse rendement
van de maatregelen te ramen.

3.3

Raming van het rendement van de maatregelen ter bestrijding van de sociale
fraude en rapportering
Het Rekenhof heeft in zijn commentaar op de begroting verschillende keren opgemerkt
dat de ramingen van het rendement van de aangekondigde maatregelen ter bestrijding van
de sociale fraude moesten worden benaderd met voorbehoud. Zo wees het er onder meer
op dat de hypotheses waarop die ramingen gebaseerd waren alsook de berekening van de
financiële impact van de verschillende maatregelen niet altijd voldoende werden uiteengezet.
In zijn voorgaande Boeken108 had het Rekenhof opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd over het gebrek aan traceerbaarheid van bedragen die worden beschouwd als rendement van maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. Het had er immers, sinds
2011, op gewezen dat de financiële stromen niet aan de diverse maatregelen konden worden
gekoppeld en dat het rendement dus niet te ramen valt.
Als reactie op die opmerkingen heeft de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale
Fraude in 2017 aan een externe consultant gevraagd een methode uit te werken om het
rendement te monitoren. Het Rekenhof heeft geen details verkregen over de methode van
de consultant. De huidige minister belast met Bestrijding van de Sociale Fraude verwijst op
dit vlak naar het project “9 werven” waarbij één van de werven is gericht op een uniforme
traceerbaarheid en waarvoor op termijn een rendement per dossiercode moet kunnen worden meegedeeld.

107 De aankondiging van een maatregel zou bijvoorbeeld een potentiële fraudeur ervan kunnen weerhouden tot de
fraude over te gaan.
108 Rekenhof, “Strijd tegen de sociale fraude”, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2016, p. 60-67 ; Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, oktober 2017, p. 59-67 ;
Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, augustus 2018, p. 54-64, www.rekenhof.be.
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Het verslag 2019 van de SIOD over de socialefraudebestrijding 109 vermeldt, net zo min als
de vorige verslagen, de rendementen naast de maatregelen die de regering heeft aangekondigd, maar groepeert ze naargelang van de aard van de fraude (cumulatie van uitkeringen,
domiciliefraude, zwartwerk enz.). Het Rekenhof kan zich bijgevolg niet uitspreken over de
relevantie van de bedragen die in het verslag zijn berekend.
Het Rekenhof merkt op dat bepaalde strategische indicatoren om de doeltreffendheid van
de maatregelen te meten, nog niet operationeel zijn. Bovendien is de methodologie die de
betrokken diensten toepassen (definities, codering van de dossiers, centralisering van de
risicoanalyses enz.) nog niet volledig geharmoniseerd. Door die toestand zijn de resultaten
moeilijk te consolideren.
3.4
Conclusies
Meerdere maatregelen die in de opeenvolgende begrotingen waren ingeschreven, werden
niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Een aantal van die maatregelen kon niet tot een goed
einde worden gebracht als gevolg van de regering in lopende zaken.
Het Rekenhof merkt op basis van de ontvangen informatie op dat de monitoring van de
rendementen van de maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude het nog niet mogelijk
maakt het rendement per maatregel te berekenen.

109 SIOD, Jaarverslag Sociale Fraudebestrijding 2019, v3.0, 55 p. www.siod.belgie.be.
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Hoofdstuk 3

Uitgaven voor de
bevoegdheden overgedragen
in het kader van de zesde
staatshervorming
1

Context

Het institutioneel akkoord van 11 oktober 2011 voor de zesde staatshervorming bepaalde
dat de gewesten en de gemeenschappen meer bevoegdheden zouden krijgen110. Dat akkoord
werd bekrachtigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde
staatshervorming. Uitgaven voor de overgedragen bevoegdheden
De financiering die de gewesten en de gemeenschappen krijgen voor de overgehevelde bevoegdheden, wordt geregeld door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.
De bevoegdheden in kwestie zijn op 1 juli 2014 overgeheveld van het federale niveau naar
de deelentiteiten111. Wat de sociale zekerheid betreft, werden de materies inzake werkgelegenheid, ouderenzorg, geneeskundige verzorging en gezinsbijslag overgeheveld. Op 1 januari 2015 hebben de deelentiteiten de financiering van de overgedragen bevoegdheden
overgenomen.
De overdracht gaat gepaard met een overgangsperiode. De activiteiten en verantwoordelijkheden van de Staat en van de deelentiteiten werden vastgelegd in protocolakkoorden.
In die protocollen legden de ondertekenende partijen de regels vast om de bestaande middelen te kunnen gebruiken, met het oog op zowel de continuïteit van de opdrachten als de
geleidelijke uitbouw van nieuwe structuren in de deelentiteiten, onder meer via kennisoverdracht 112.
De federale entiteiten verzorgen het administratieve beheer van de betrokken materies voor
rekening van de deelentiteiten totdat de bevoegdheden operationeel worden overgedragen.
110 De Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
111 Met uitzondering van de bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen, die werd overgedragen op 1 januari 2016.
112 Zie Rekenhof, “Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming”, Boek 2018 over de Sociale
Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 95, www.rekenhof.be.
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In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken opgemaakt van de operationele overdracht van
de bevoegdheden op 31 december 2019 en wordt het bedrag bepaald van de uitgaven voor
prestaties die tot 2019 voor rekening van de deelentiteiten werden gerealiseerd. Die uitgaven behoren niet tot de begroting van de Staat.

2

Overdrachten i.v.m. de zesde staatshervorming

2.1
Operationele overdracht van bevoegdheden
De operationele overdracht van de bevoegdheden werd gedeeltelijk gerealiseerd. De volgende tabel toont de bevoegdheden die de deelentiteiten nog moeten overnemen en de
geplande datum voor de overdracht.
Tabel 24 – Datum van de op 31 december 2019 nog te realiseren operationele overdracht van
bevoegdheden
Materie

Vlaamse
Gemeenschap

Waals Gewest/
Franse
Gemeenschap

Brussel GGC

Duitstalige
Gemeenschap

RVA
Activeringsuitkeringen

Sine : te bepalen Sine: te bepalen Sine en DSP(2): Gerealiseerd
01/2021

Outplacement

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Te bepalen

Premies

Gerealiseerd

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Gerealiseerd

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

(3)

Loopbaanonderbreking

(1)

RIZIV
Ouderenzorg: rust- en
Gerealiseerd
verzorgingstehuizen,
rustoorden voor bejaarden,
dagverzorgingscentra

Gerealiseerd

Gerealiseerd

THAB(4):
te bepalen

Mobiliteitshulpmiddelen(5)

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Gerealiseerd

Ziekenhuizen
(nieuwe investeringen)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Te bepalen

Gerealiseerd

01/2020

Gerealiseerd

Famifed
Gezinsbijslag

Gerealiseerd

Gerealiseerd

(1)

Sine: sociale inschakelingseconomie.

(2)

DSP: doorstromingsprogramma.

(3)

Werkhervattingstoeslag, opleidingsuitkering, kinderopvangtoeslag, instapstage.

(4)

 e Duitstalige Gemeenschap heeft alle bevoegdheden overgenomen, behalve de Tegemoetkoming voor Hulp aan
D
Bejaarden (THAB).

(5)

 et RIZIV blijft instaan voor de erkenning van de bandagisten voor alle deelentiteiten (inclusief de Duitstalige GeH
meenschap) en de codes van de federale nomenclatuur kunnen worden gebruikt tot in 2021.

(6)

 e aflossingen op de tot en met 2015 uitgevoerde investeringen worden verder gedragen door het federale niveau
D
voor rekening van de deelentiteiten (uitdovend karakter).

Bron: RVA, RIZIV en Famifed
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Werkgelegenheid
De meeste bevoegdheden werden in 2016 overgedragen. De RVA oefent echter nog enkele
bevoegdheden uit voor rekening van de deelentiteiten in domeinen zoals de loopbaanonderbreking of de activeringsuitkeringen. De Vlaamse Gemeenschap beheert de dossiers
betreffende loopbaanonderbrekingen die werden ingediend sinds september 2016.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen werd wettelijk gezien pas overgenomen door de deelentiteiten op 1 januari 2016.
Een aantal deelentiteiten heeft uitstel gevraagd voor de volgende diensten, die één of meerdere van de overgedragen bevoegdheden betreffen:
•
•
•
•

•
•

het inschakelen van adviserend geneesheren, voornamelijk voor internationale conventies en revalidatie;
het gebruik van federale IT-systemen zoals Mycarenet;
het inschakelen van de ziekenfondsen;
de uitvoering van sociale akkoorden, van vakbondspremies, van de tweede pensioenpijler enz.: die bedragen en forfaits zullen worden berekend door de FOD Volksgezondheid
en door het RIZIV;
het gebruik van een aantal facturatie-instructies;
het gebruik van de database CoBRHA 113.

Het statuut van chronisch zieke blijft overigens een federale bevoegdheid tot 31 december 2020.
2.2

Uitgaven voor de bevoegdheden die werden overgeheveld in het kader van de
zesde staatshervorming
De deelentiteiten dragen sinds 1 januari 2015 de financiering van alle uitgaven in verband
met de overgehevelde bevoegdheden en stellen daartoe de bijbehorende begrotingen op.
De uitgaven voor prestaties die in 2015 werden uitgevoerd voor rekening van de deelentiteiten beliepen 11.932,2 miljoen euro. In 2019 belopen ze 2,7 miljard euro.
Werkgelegenheid
Aangezien de operationele overdracht van de bevoegdheden in fases verloopt, dalen de
uitgaven van de RVA voor rekening van de deelentiteiten jaar na jaar. Zo bedroegen ze
2.106,3 miljoen euro in 2015, maar 351,4 miljoen euro in 2019.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De uitgaven van het RIZIV voor rekening van de deelentiteiten beliepen 3.521,2 miljoen
euro in 2015 en stegen met 886,5 miljoen euro in 2016 na de wettelijke overdracht van de
bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen op 1 januari 2016. Ze zijn in 2019, wegens
talrijke operationele overdrachten van bevoegdheden op 1 januari 2019, met 3.106,4 miljoen
euro gedaald tot 1.481,5 miljoen euro.

113 Common Base Registry for HealthCare Actor, de gemeenschappelijke database van alle overheidsinstellingen die
verantwoordelijk zijn voor de erkenning van actoren binnen de sector van de geneeskundige verzorging in België.
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Het RIZIV zal nog ettelijke jaren uitgaven voor rekening van de deelentiteiten blijven uitvoeren. Enerzijds zullen de facturen die sinds 1 januari 2019 aan de ziekenfondsen werden
bezorgd maar die betrekking hebben op prestaties/verblijven die plaatsvonden tot 31 december 2018, immers nog twee jaar volgens de huidige methode worden behandeld door het
RIZIV. Anderzijds zullen de aflossingskosten op de investeringen die tot en met 2015 werden uitgevoerd in ziekenhuizen, worden aangerekend in de uitgaven van het RIZIV voor
rekening van de deelentiteiten.
Gezinsbijslagen
Famifed is in 2019 enkel blijven instaan voor het beheer van de gezinsbijslagen voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest114 en de Duitstalige Gemeenschap hebben de bevoegdheden effectief overgenomen op 1 januari 2019. De uitgaven
beliepen 6.304,7 miljoen euro in 2015 en zijn gestegen tot 6.688,7 miljoen euro in 2018. Ze
dalen in 2019 met 5.841,5 miljoen euro tot 827,2 miljoen euro.

114 De Franse Gemeenschap heeft de uitoefening van de bevoegdheid inzake de gezinsbijslagen overgedragen aan
het Waals Gewest. Die overdracht werd bekrachtigd door het bijzondere decreet van de Franse Gemeenschap van
3 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen en door het decreet van het Waals Gewest
van 11 april 2014 (met dezelfde titel).

0,7

Tussenkomst- outplacement

0,5

773,3

804,3

Bron: RVA, RIZIV, Famifed

827,2

129,0

0,0

61,4

10,0

71,4

57,6

44,0

7,1

O

O

O

O

36,9

2019

630,4 1.173,4 1.217,0 1.000,2

O

O: Bevoegdheid al overgedragen

2.242,4

374,7

0,1

65,2

48,2

113,4

261,2

38,0

7,0

O

O

O

0,3

30,7

2018

(2)

2.183,5

363,6

0,1

59,4

47,5

106,9

256,6

36,5

7,1

O

O

O

0,5

28,9

2017

Met uitzondering van de loopbaanonderbreking zijn de uitgaven en de financiering van de Duitstalige Gemeenschap vervat in de cijfers van het Waals Gewest.

O

444,5

0,0

197,1

33,6

230,7

213,8

185,9

29,5

O

O

0,0

O

156,3

2019

Brussel GGC

(1)

3.586,8

Famifed
6.529,7 6.576,8 1.021,0 3.686,7 3.787,1

0,5

223,3

900,3 1.328,2 1.359,8

0,0

229,2

162,0

Totaal

1,0

347,2

161,8

385,3

974,0

184,9

29,1

O

0,0

0,1

0,3

155,4

3.509,8

1,0

Werkingskosten

374,6

94,8

391,0

936,7

175,0

28,8

0,0

0,0

0,1

0,2

145,9

Gezinsbijslagen

438,2

Ziekenhuisinfrastructuur

437,8

442,0

458,3

RIZIV

120,6

62,3

0,5

O

0,0

O

57,7

2.804,2 2.830,2

425,2

Medische verzorging

812,4

2.016,8

159,9

73,4

0,5

0,0

0,0

O

85,9

2018

Subtotaal

863,4

1.939,8

Geneeskundige verzorging

Ouderenzorg

215,7

1,0

PWA – Premies verzekeringen werklozen

Subtotaal

0,1

Geschillen werkloosheid (artikel 19 van het protocol)

100,1

O(2)

Dienstencheques (controle en regelgeving)

Loopbaanonderbreking

113,8

RVA
(1)

2017

2019

2017

2018

Waals Gewest / Franse
Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap

Activeringsuitkeringen en premies (via de
uitbetalingsinstellingen)

Materie

Tabel 25 – Uitgaven die de OISZ doen voor rekening van de deelentiteiten in het kader van de zesde staatshervorming (in miljoen euro)

2018

2019

59,3

34,3

24,3

0,0

4,9

2,6

7,5

16,8

0,7

0,7

59,2

35,3

23,2

0,0

4,0

1,9

5,9

17,3

0,8

0,8

8,6

O

7,7

0,0

3,4

0,6

4,0

3,7

0,9

0,9

Niet van toepassing

2017

Duitstalige
Gemeenschap
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Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen
van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Het Rekenhof stelt vast dat de
wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen nog steeds onvoldoende worden nageleefd. Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen. Op
31 augustus 2020 had het de rekeningen 2018 van geen enkele instelling ontvangen. Ook de rekeningen 2017 van twaalf instellingen, de rekeningen 2016 van vijf instellingen en de rekeningen
2015 en 2014 van twee instellingen werden nog niet ontvangen. Voor de jaren 2013 en 2012 zijn
de rekeningen van één instelling nog niet ontvangen.
Op 31 augustus 2020 hadden de beheersorganen van zeven van de dertien instellingen hun
rekeningen 2019 opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) moet zijn rekeningen
2018 nog opstellen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) zijn
rekeningen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. De laattijdige afsluiting van die rekeningen verhindert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de sociale zekerheid in de rekeningen
van de Staat.

1

Inleiding

Het Rekenhof is overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 april 1997 115 belast met de
controle van de rekeningen 2019 van dertien openbare instellingen van sociale zekerheid
(OISZ): eHealth, Famifed, Fedris, FSO, HVW, HZIV, KSZ, RVA, RJV, FPD, RSZ, RIZIV en
RSVZ.
De OISZ moeten strikte termijnen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te
keuren en toe te zenden aan de toezichthoudende minister die ze meedeelt aan de minister
van Begroting, die ze op zijn beurt doorstuurt naar het Rekenhof.
In zijn vroegere Boeken116 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die termijnen niet worden
nageleefd. Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het nochtans tijdig kunnen beschikken
over de rekeningen.
Ook Eurostat, het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat instaat voor het opmaken van statistieken, pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op natio-

115 Art. 17 van het kb van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare
instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
116 Rekenhof, Boek 2015 over de Sociale Zekerheid, oktober 2015, p. 73, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, augustus 2016, p. 71, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, oktober 2017, p. 81, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, augustus 2018, p. 77 en 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, september 2019, p. 71. Ter beschikking op
www.rekenhof.be.
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naal niveau waarbij het Rekenhof een rol moet spelen117. Dat de geauditeerde geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid niet tijdig beschikbaar zijn, beschouwt Eurostat als
een knelpunt dat dringend moet worden verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken
(Excessive Deficit Procedure) te garanderen.
Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen
op 31 augustus 2020.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Opmaak van de rekeningen
De beheersorganen van de OISZ moeten de rekeningen opstellen voor 15 juni van het jaar
volgend op het boekjaar 118. De volgende tabel geeft een overzicht van de naleving door de
OISZ van die verplichting.
Tabel 26 – Naleving van de termijn voor de opmaak van de rekeningen (toestand op 31 augustus 2020)
Opmaak van de rekening

Boekjaar 2017(*)

Boekjaar 2018

Boekjaar 2019

Tijdig

2

2

4

Minder dan 1 maand te laat

6

6

3

1 tot 2 maanden te laat

0

0

-

2 tot 12 maanden te laat

2

2

-

Meer dan 1 jaar te laat

3

0

-

Nog niet opgemaakt

1

3

6

14

13

13

Totaal
(*)

In 2017 waren er nog veertien OISZ. Op 1 januari 2018 zijn de activiteiten van de HVKZ deels geïntegreerd in de HZIV
en deels in de RSZ.

Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ
Voor het jaar 2019 hebben de beheersorganen van eHealth, Fedris, de FPD, de KSZ, de RJV,
het RSVZ en de RVA de rekeningen al opgesteld. Het RIZIV heeft zijn rekeningen 2016,
2017 en 2018 nog niet opgesteld en voor de RSZ zijn de rekeningen 2018 nog niet opgesteld
(zie punt 2.4). Voor het boekjaar 2018 ontbreken ook nog de rekeningen van de HZIV.
Vanaf het boekjaar 2014 worden de begrotingsontvangsten en -uitgaven aangerekend volgens het principe van de vastgestelde rechten119. De OISZ moeten sindsdien de ontvangsten
en uitgaven van de beheersbegroting boeken voor 31 januari van het volgende jaar. Voor de
ontvangsten en uitgaven van de opdrachtenbegroting blijft dat nog steeds voor 31 maart 120
van het volgende jaar.

117 “Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit Procedure (EDP)” van de Europese Commissie (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.
118 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor het RIZIV op 31 december.
119 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
120 Voor het RIZIV is de datum vastgesteld op 30 september.
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Ondanks de aanpassing van de regels van aanrekening stelt het Rekenhof vast dat maar
vier instellingen hun rekeningen voor het jaar 2019 tijdig hebben opgemaakt. Drie instellingen deden dit met minder dan één maand vertraging, zes hebben hun rekeningen nog
niet opgemaakt. Vergeleken met de toestand op 31 juli 2019 (voor de rekeningen 2018) is er
geen verbetering.
2.2
Controle van de bedrijfsrevisoren
Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 brengt de revisor
verslag uit over zijn controle bij de toezichthoudende minister en de minister bevoegd voor
de begroting, binnen drie maanden nadat de instelling de rekeningen heeft opgemaakt. De
beheersorganen van de OISZ sturen dat verslag, samen met de rekeningen, voor goedkeuring naar de toezichthoudende minister. A fortiori hebben vertragingen bij de aanstelling
van de bedrijfsrevisor een laattijdige aflevering van de controleverslagen tot gevolg.
De volgende tabel geeft de data waarop de bedrijfsrevisoren werden aangesteld die waren
belast met een controleopdracht voor de rekeningen 2019.
Tabel 27 – Aanstelling van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ
Instelling

Te controleren rekeningen

Datum ministerieel besluit

RSVZ

2015-2020

02/03/2015

Famifed

2018-2023

16/01/2018

RJV

2018-2023

12/03/2018

Fedris

2018-2023

19/03/2018

RSZ

2019-2024

20/05/2019

RIZIV

2018-2023

-

HVW

2019-2024

-

eHealth

2019-2024

-

KSZ

2019-2024

-

HZIV

2019-2024

-

FSO

2019-2024

-

RVA

2019-2024

-

FPD

2019-2024

-

Bron: FOD Sociale Zekerheid
Op 31 augustus 2020 is bij acht instellingen nog geen bedrijfsrevisor aangesteld voor de
controle van de rekeningen 2019. Bij vier instellingen (eHealth, FPD, KSZ en RVA) heeft het
beheersorgaan de rekeningen 2019 al opgesteld.
In 2019 heeft de FOD Sociale Zekerheid een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor
deze acht instellingen. Die moest worden aangepast na een negatief advies van de minister
van Begroting en de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). In april 2020 werd een
nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Die procedure was op 31 augustus 2020 nog niet afgerond.
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Behalve de laattijdige aanstelling verklaart ook het laattijdig aanvatten van de controle de
vertraging bij het opmaken van de controleverslagen door de bedrijfsrevisoren. Het Rekenhof heeft er in het verleden al op gewezen dat het laattijdig afleveren van de controleverslagen een oorzaak vormde voor de laattijdige overlegging van de rekeningen. Ook het
Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ (GAC) besteedt in zijn recente jaarverslag
opnieuw aandacht aan de laattijdigheid waarmee de revisoren hun verslagen opleveren121.
Naar aanleiding van problemen met de bedrijfsrevisoren bij het verzekeren van de kwaliteit
van de rekeningen hebben vertegenwoordigers van het College van de OISZ122 op 20 oktober 2017, 11 december 2018 en 25 september 2019 overlegd met een afvaardiging van het
Rekenhof over de invoering van single audit bij de OISZ. Naar aanleiding van de vergadering
van 11 december 2018 werd beslist twee werkgroepen op te richten: een werkgroep “Opmaak
van de rekeningen” die de problematiek van de achterstand van de rekeningen moest onderzoeken123 en een werkgroep Single Audit die samenwerkingsprotocollen tussen de verschillende controleactoren moet uitwerken. Die werkgroepen hebben in 2019 verschillende
keren vergaderd124. Op 29 november 2019 heeft het College van de OISZ, op basis van het
verslag van de werkgroep over de optimalisering van de rekeningencontrole bij de OISZ,
ingestemd met het principe van de toekomstige certificering van de rekeningen125. Daarvoor zal binnen de wetgeving van toepassing op de OISZ een specifiek reglementair kader
worden uitgewerkt. De werkgroep Single Audit zet zijn werkzaamheden verder.
2.3
Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof
De OISZ sturen de rekeningen die door hun beheersorganen werden opgesteld, samen met
het verslag van de aangestelde revisor, binnen drie maanden voor goedkeuring aan de minister bevoegd voor de instelling. De toezichthoudende minister bezorgt de goedgekeurde
rekeningen binnen zes weken aan de minister van Begroting, die op zijn beurt vier weken
heeft om de rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof 126.
Sinds het boekjaar 2013 moeten de rekeningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend
op het boekjaar aan het Rekenhof worden overgelegd.

121 Het blijft de nadruk leggen op de noodzaak om de rekeningen snel te certificeren en een gemeenschappelijk proces
af te spreken om een tijdige afsluiting en nazicht van de jaarrekeningen te verwezenlijken. Zes instellingen hebben
in 2019 aan het GAC hun verslag van de revisoren voorgelegd. Het ging om één verslag over het boekjaar 2018,
vier verslagen over het boekjaar 2017 en één over het boekjaar 2014. Het GAC pleit daarom ook voor een intensere
samenwerking tussen de controleactoren als instrument voor een grotere betrouwbaarheid van de interne beheersing van de instellingen.
122 Het College brengt op vraag van de toezichthoudende minister of op eigen initiatief advies uit over aangelegenheden inzake het bestuur, het personeelsbeleid en de werking van de OISZ. Het is samengesteld uit de administrateurs-generaal van de OISZ.
123 Het tijdig opmaken van de rekeningen is vooral een probleem bij de RSZ en het RIZIV (zie punt 2.4). Daarom zijn
voorlopig alleen medewerkers van die instellingen betrokken bij het overleg. In een latere fase kan de werkgroep
worden verruimd tot andere OISZ.
124 De technische werkgroep “Opmaak van de rekeningen” vergaderde op 17 april 2019 en op 17 juli 2019 en de werkgroep Single Audit op 29 maart 2019.
125 Voor meer informatie bij de draagwijdte van de certificering, zie Rekenhof, “Opdracht van de revisoren bij de
OISZ”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2017, p.
87-95, www.rekenhof.be.
126 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
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Omdat de rekeningen 2019 tot uiterlijk 30 november 2020 aan het Rekenhof kunnen worden
bezorgd127, kan het Rekenhof voor dat jaar nog geen uitspraak doen over de naleving van
de termijn. Het herinnert er echter aan dat enkel de beheersorganen van eHealth, Fedris,
FPD, KSZ, RJV, RSVZ en RVA op 31 augustus 2020 de rekeningen 2019 al hebben opgesteld.
Wat de rekeningen 2018 betreft, heeft het Rekenhof op 31 augustus 2020 nog geen enkele
rekening ontvangen ook al hadden tien instellingen (eHealth, Famifed128, Fedris, FPD, FSO,
HVW, KSZ, RJV, RSVZ en RVA) die rekeningen al opgemaakt.
Van twaalf instellingen ontbreken nog de rekeningen 2017 hoewel elf instellingen hun rekeningen al hebben opgemaakt (Famifed, FPD, FSO, HVKZ, HVW, HZIV, KSZ, RJV, RSVZ,
RSZ en RVA). Enkel het beheersorgaan van het RIZIV heeft op 31 augustus 2020 zijn rekeningen 2017 nog niet opgesteld.
Van vijf instellingen ontbreken nog de rekeningen 2016 hoewel vier instellingen hun rekeningen al hebben opgemaakt (DIBISS, FPD, RJV en RSZ). Het beheersorgaan van het RIZIV
heeft op 31 augustus 2020 zijn rekening 2016 nog niet opgesteld.
Van twee instellingen ontbreken nog de rekeningen 2015 hoewel beide instellingen hun
rekeningen hebben opgemaakt (RIZIV en RSZ).
In 2016 had de minister van Begroting aan de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA)129
gevraagd de toepassing van de boeking volgens vastgestelde rechten te controleren in de
rekeningen 2014, voordat die rekeningen naar het Rekenhof zouden worden doorgestuurd.
Op 31 augustus 2020 ontbreken alleen de rekeningen 2014 van het RIZIV en de RSZ. De
FOD BOSA heeft die rekeningen nog niet ontvangen.
Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat de rekeningen 2013 en 2012 van het RIZIV nog steeds
ontbreken.
2.4
Problematiek bij de RSZ en het RIZIV
In zijn Boek 2018 wees het Rekenhof 130 op de achterstand van de RSZ en het RIZIV bij het
opmaken van de rekeningen.
Naar aanleiding van die vaststelling heeft de RSZ stappen ondernomen om die achterstand
in te halen. Tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020 heeft de instelling de rekeningen
van vier boekjaren (2014, 2015, 2016 en 2017) opgemaakt. De RSZ verwacht de rekeningen
2018 te kunnen afsluiten in de loop van augustus 2020 en de rekeningen 2019 voor 30 september 2020 (dus tijdig).

127 Voor de RSZ is dat 15 maart 2021 en voor het RIZIV 15 juni 2021.
128 Het beheerscomité van Famifed heeft de rekeningen 2018 goedgekeurd onder voorbehoud van certificering door
de revisoren. Omdat deze rekeningen betrekking hebben op de verrichtingen van alle deelentiteiten, zullen deze
ook worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van ORINT (Interregionaal orgaan voor kinderbijslag). Zie het
hiernavolgende artikel “Famifed: Verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening” in dit
Deel II van het Boek.
129 De FOD Budget en Beheerscontrole maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de FOD BOSA.
130 Rekenhof, “Overlegging van de rekeningen”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 77-82, punt 2.4, www.rekenhof.be.
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De opmaak van de rekeningen bij het RIZIV is een complex proces, waarbij verschillende
diensten zijn betrokken. De dienst Interne Audit van het RIZIV, die dat proces in 2018 heeft
onderzocht, oordeelt dat het nodig is een verantwoordelijke aan te wijzen voor het volledige
proces en stelt dat de vertraging kan worden beperkt door een doeltreffender samenwerking tussen de betrokken personen van het RIZIV en erbuiten. Op basis van het rapport
van deze audit heeft het RIZIV een actieplan opgesteld131 om de achterstand in de opmaak
van de rekeningen weg te werken. Dat bepaalt dat het RIZIV de rekeningen 2016 nog in
2020 zal opstellen, de rekeningen 2017 en 2018 in 2021 en de rekeningen 2019 en 2020 in
2022. Het boekjaar 2021 zal het RIZIV, volgens het voorgestelde tijdsschema, afsluiten voor
31 oktober 2022.
Het RIZIV moet zijn inspanningen voor een tijdige afsluiting van rekeningen voortzetten.

3

Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof
overgelegd.
De te volgen procedures en termijnen zijn duidelijker omschreven vanaf het boekjaar
2013 en de termijn voor het beheersorgaan om de rekeningen op te stellen werd verlengd
met een maand. Desondanks is er weinig verbetering merkbaar in de tijdige opmaak van
de rekeningen. Op 31 augustus 2020 hebben de beheersorganen van zeven instellingen hun
rekeningen 2019 opgemaakt, waarvan vier instellingen tijdig op de vooropgestelde datum
van 15 juni 2020. Anderzijds moeten de HZIV en de RSZ hun rekeningen 2018 nog opmaken
en het RIZIV die van 2016, 2017 en 2018.
De jaarrekeningen moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
aan het Rekenhof worden toegestuurd132. Het Rekenhof stelt vast dat het nog geen enkele
rekening 2018 heeft ontvangen en dat het van twaalf instellingen de rekeningen 2017 nog
moet krijgen.
De FOD BOSA heeft het onderzoek naar de toepassing van het principe van de vastgestelde
rechten in het jaar 2014 (zoals in 2016 gevraagd door de minister van Begroting) afgerond
voor het merendeel van de instellingen. Enkel de rekeningen van het RIZIV en de RSZ werden nog niet gecontroleerd. Het Rekenhof dringt erop aan dat ook deze rekeningen zo snel
mogelijk worden overgezonden, zodat de FOD BOSA zijn onderzoeken kan afronden en de
rekeningen op zijn beurt kan overzenden aan het Rekenhof.
De laattijdige afsluiting van de rekeningen van zowel het RIZIV als de RSZ bemoeilijkt de
consolidatie van de financiële gegevens van de sociale zekerheid. De maatregelen van de
RSZ hebben al geleid tot een merkelijke verbetering van de situatie. Hierdoor zouden de
rekeningen 2019 tijdig moeten worden opgemaakt. Het RIZIV heeft werk gemaakt van een

131 De Algemene Raad van het RIZIV heeft dat plan op 6 juli 2020 goedgekeurd. De achterstand bij de rekeningen is
immers vooral het gevolg van het laattijdige opstellen van de rekeningen voor de tak “geneeskundige verzorging”.
132 Voor de RSZ is dat 15 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar; voor de HVKZ en het RIZIV is dat
15 juni van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
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actieplan, maar er is nog geen achterstand ingelopen. De rekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn
nog steeds niet afgesloten.
De huidige toestand hypothekeert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de
sociale zekerheid in de rekeningen van de Staat. Het is dan ook cruciaal dat de toezichthoudende ministers, de minister van Begroting en de betrokken instellingen verder actie
ondernemen om de achterstand in te halen en tegelijk procedures ontwikkelen om de rekeningen in de toekomst binnen de voorgeschreven termijnen af te sluiten.
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Famifed: Verwerking van
de financiële stromen naar
aanleiding van de vereffening
De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden inzake gezinsbijslag overgedragen aan de
deelentiteiten (de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Famifed treedt voor de deelentiteiten op als serviceorganisatie totdat zij het beheer en de betaling overnemen (en uit Famifed “uittreden”). Dat gebeurde op 1 januari 2019 en
1 januari 2020. Famifed wordt daarom gesplitst en vereffend.
Het Rekenhof onderzocht de concrete toepassing van het koninklijk besluit tot organisatie van
de overdracht van de goederen, rechten en plichten aan de deelentiteiten op boekhoudkundig
vlak en ook de impact daarvan op de financiële stromen in de periode 2018-2020. Volgens dit
besluit staat Orint vzw in voor de vereffening van Famifed. In de praktijk gebeurt die vooral
door de administratie van Famifed.
Uit de voorlopige rekeningen 2018 blijkt dat Famifed een aantal voorbereidende splitsingsverrichtingen heeft opgenomen om de uittreding van drie deelentiteiten op 1 januari 2019 vorm te
geven. Eind 2019 werden op basis van de beschikbare thesaurie de reserves van de gezinsbijslag
en de administratiekosten verdeeld. Het werkkapitaal werd in 2020 terugbetaald. Een restbedrag aan thesaurie werd, in afwachting van de definitieve afsluiting van de rekeningen 2020,
bij Orint in bewaring gegeven.
Met het oog op de vereffening en de boekhoudkundige splitsing van de rekeningen zijn de openstaande saldi op de individuele grootboekrekeningen van de deelentiteiten en een aantal algemene grootboekrekeningen niet geconfirmeerd. Famifed hanteerde een aantal aanvaardbare
uitgangsprincipes om de saldi op de balansrekeningen toe te wijzen aan de deelentiteiten en
werkte een aanhechting van de splitsingsverrichtingen aan de rekeningen 2018 en 2019 uit.
Voor een aantal posten is het door gebrek aan specifieke grootboekrekeningen echter nog niet
duidelijk hoe de individuele toewijzing zal gebeuren. Famifed overweegt ook om de restboekhouding na de afsluiting van de rekeningen voor het verkorte boekjaar 2020 over te dragen aan
Orint. Het Rekenhof beveelt aan deze verrichtingen goed te documenteren zodat de boekhoudkundige omzetting van het koninklijk besluit goed kan worden opgevolgd.

1

Inleiding

1.1
Context
De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen aan de deelentiteiten (de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) overgedragen. Famifed, een federale openbare instelling van sociale zekerheid,
treedt voor de verwerking van de gezinsbijslag op als een serviceorganisatie ten gunste van
de deelentiteiten totdat zij het beheer en de betaling overnemen. De Vlaamse Gemeen-
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schap, het Waalse Gewest133 en de Duitstalige Gemeenschap deden dat op 1 januari 2019,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) op 1 januari 2020. Famifed wordt
daarom gesplitst en vereffend.
In drie samenwerkingsakkoorden134, die in werking zijn getreden op 1 januari 2019, hebben
de betrokken partijen afspraken gemaakt over de aanknopingsfactoren (dit zijn de regels die
bepalen welke deelentiteit de gezinsbijslag betaalt voor welk kind), het beheer van de lasten
van het verleden, de gegevensuitwisseling, de praktische regels voor de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen, de verdeling van de reserves van de private kinderbijslagfondsen en de oprichting van het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen
(Orint vzw). Deze akkoorden regelen de splitsing en de vereffening van Famifed.
Bij de definitieve overdracht van de bevoegdheid voor de gezinsbijslag moeten de goederen
(gebouwen, roerende goederen), het werkkapitaal, de reserves, de ontvangen regularisaties
van bijdragen en alle andere activa en passiva van Famifed worden verdeeld tussen de deel
entiteiten. Op basis van het koninklijk besluit van 21 maart 2019135, dat voor een aantal van
die posten toewijzingsregels bevat, heeft de dienst Boekhouding van Famifed de splitsing
financieel-boekhoudkundig concreet uitgewerkt.
Famifed moet als openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) zijn boekhouding voeren
volgens de regels van de OISZ en de omzendbrieven van de Commissie voor Normalisatie
van de Boekhouding van de OISZ (Boekhoudcommissie). Die heeft echter geen richtlijnen
uitgevaardigd voor of beslissingen genomen over de splitsing van een instelling. Bijgevolg
heeft Famifed zelf een aantal best practices uitgewerkt om de splitsing en vereffening op
basis van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 te verwerken in de rekeningen 2018,
2019 en 2020. Het Rekenhof stelde in 2019 vast dat de internebeheersingsmaatregelen van
die processen kunnen worden verbeterd en dat de omzetting van het koninklijk besluit nog
verder boekhoudkundig moest worden opgevolgd136.

133 De Franse Gemeenschap heeft de uitoefening van de bevoegdheid voor de gezinsbijslag overgedragen aan
het Waalse Gewest. Die overdracht is bekrachtigd met het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van
3 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, waarvan de uitoefening aan het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen werd en met het decreet van het Waalse Gewest van
11 april 2014 (met hetzelfde opschrift).
134 Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren,
het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische
regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen, samenwerkingsakkoord van
30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen en samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de
reserves van de krachtens de AKBW (Algemene Kinderbijslagwet) erkende vrije fondsen op het moment van de
overname van het beheer en van de betaling van de gezinsbijslag door een deelentiteit. Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 (bekrachtigd door de wet van 8 mei 2019) is de federale Staat toegetreden tot de eerste twee samenwerkingsakkoorden.
135 Koninklijk besluit tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
136 Zie Rekenhof, “Famifed: voorbereiding van de splitsing”, 176e Boek – Deel II – Boek over de Sociale Zekerheid, verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 109-119, www.rekenhof.be.
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In dit artikel, dat voortbouwt op een aantal vaststellingen over de boekhoudkundige verwerking van de splitsing uit het vorige Boek, gaat het Rekenhof in op de manier waarop
Famifed de vereffening financieel afwikkelt. Het analyseert met het oog daarop ook een
aantal financiële stromen met de deelentiteiten. Meer bepaald onderzoekt het Rekenhof of
Famifed de verdeling van de activa en passiva en van de rechten en plichten over de deel
entiteiten die op 1 januari 2019 het beheer overgenomen hebben, boekhoudkundig correct
heeft verwerkt in zijn rekeningen en hoe de thesaurie is verdeeld. Voor zijn onderzoek heeft
het Rekenhof gebruik gemaakt van de rekeningen 2018 die het beheerscomité in 2020 heeft
opgesteld. De bevoegde ministers hebben deze rekeningen nog niet ter controle aan het
Rekenhof overgelegd137.
1.2
Procedure
Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel op 26 augustus 2020 voorgelegd aan de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de administrateur-generaal van Famifed en de algemeen directeur van Orint. De minister heeft, na overleg met de administratie, geantwoord
op 8 september 2020. De algemeen directeur van Orint had bij de afsluiting van dit Boek
nog niet geantwoord.

2

Verwerking van de vastgestelde rechten, de vorderingen en de
schulden verbonden aan de gezinsbijslag

2.1
Boekhoudkundige opvolging van de openstaande saldi
Famifed verwerkt zijn vastgestelde rechten in het boekhoudprogramma (SAP) op basis van
de toepassing Itinera. Itinera bevat dossierbeheer en verwerkt cruciale gegevens die een
impact hebben op de te betalen gezinsbijslag. De vastgestelde rechten vloeien er op maandelijkse en globale basis uit voort. Omdat Famifed op de balans en de resultatenrekening
(zowel voor de kosten als de opbrengsten) aparte grootboekrekeningen gebruikt, kan het
bovendien in zijn opdrachtenboekhouding deels een boekhouding per deelentiteit voeren.
In het kader van de splitsing en vereffening van Famifed is dat een nuttig instrument om
de bedragen die aan de deelentiteiten toekomen als gevolg van de zesde staatshervorming,
boekhoudkundig te verwerken en financieel af te wikkelen.
Naar aanleiding van de splitsing heeft Famifed de bedragen in SAP niet afgestemd met
de boekhoudkundige saldi bij de deelentiteiten. Ook in het verleden was de informatie
uitwisseling tussen de deelentiteiten en Famifed op basis van de rapportering die Famifed
hun aanreikte al beperkt. Het is niet uitgesloten dat er verschillen zijn met het resultaat
van de deelentiteiten, bv. omdat de deelentiteiten de verrichtingen niet altijd op hetzelfde
ogenblik of volgens dezelfde regels aanrekenen.
In tegenstelling tot de rekeningen-courant voor de gezinsbijslag en de administratiekosten
op het actief van de balans en de daarmee overeenstemmende reserves en het werkkapitaal
op het passief, zijn er geen grootboekrekeningen per deelentiteit voor de dubieuze debiteuren, de waardeverminderingen op dubieuze debiteuren en de debiteurensaldi gelinkt aan
ten onrechte uitgekeerde bedragen.

137 Zie het voorgaande artikel "Overlegging van de rekeningen”.
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De aanrekening van de verschuldigde en de niet-verschuldigde gezinsbijslag is gebaseerd
op de aanknopingsfactoren waarmee een kind wordt toegewezen aan een regio. De aanknopingsfactoren voor de aanrekening van de gezinsbijslag, die overeenkomstig het protocol van 15 mei 2014 tussen de federale Staat en de deelentiteiten sinds 1 januari 2015 van
toepassing waren, werden naar aanleiding van de splitsing licht gewijzigd en toegelicht in
een nieuwe omzendbrief 138. In het kader van de boekhoudkundige splitsing is het evenwel
niet mogelijk de toewijzing op basis van de aanknopingsfactoren volledig parallel te laten
verlopen met de verwerking van de bedragen in Itinera.
In het boekjaar 2019 plant Famifed wel rechtzettingen voor het afboeken van de vorderingen van de gezinsbijslag van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, op basis van de dossiers die werden overgedragen naar elke deelentiteit.
De opdeling in de rekeningen van 2018 gebeurde op basis van dossiers (de schulden werden
in de rapporten nog niet per kind opgedeeld). De afboeking zal gebeuren op basis van de
reëel overgedragen dossiers139. Het totaal van deze overdrachten omvat de gewone en dubieuze debiteuren na aftrek van de waardeverminderingen en bedraagt 5,8 miljoen euro
(Vlaamse Gemeenschap), 5,4 miljoen euro (Waals Gewest) en 83.793,55 euro (Duitstalige
Gemeenschap)140.
Voor de schulden op de balans141 zijn er geen aparte rekeningen per deelentiteit voor de rekeningen 44112000 “Te bestemmen inningen” (1,0 miljoen euro) en 44112050 “Te ventileren
betalingen gezinsbijslag”. De deelentiteiten volgen de bewegingen op de rekening “Te bestemmen inningen”, ook wel “inningsberichten” genoemd, op maandbasis extracomptabel
op aan de hand van een Excel-overzicht dat onderling wordt uitgewisseld. Het duurt lang
voordat de aan de deelentiteiten toegewezen bedragen als finaal worden beschouwd. Deze
uitwisseling van gegevens leidt ertoe dat Famifed in zijn boekhouding een aantal rechtzettingen doorvoert om de bedragen van de deelentiteiten over te dragen aan Orint dat die
posten verder met de deelentiteiten afwikkelt. De vergelijking van het Excel-overzicht met
de aangepaste bedragen op de grootboekrekening bracht een onregelmatigheid aan het
licht. Het Rekenhof heeft de administratie hiervan op de hoogte gebracht.
De bedragen op de rekening “Te ventileren betalingen gezinsbijslag” vinden hun oorsprong
in de maandelijkse boeking van de vastgestelde rechten voor de uitgaven van de gezinsbijslag. De saldi lopen maandelijks af waardoor er zich op boekhoudkundig vlak geen probleem stelt. Het openstaande saldo op 31 december 2018 (150,3 miljoen euro) heeft vooral betrekking op de betaling van de gezinsbijslag voor de periode december 2018 in januari 2019.

138 Omzendbrief CO 1423 van Famifed van 1 januari 2019, Richtlijnen met betrekking tot het samenwerkingsakkoord van
6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren voor de verdeling van de bevoegdheden,
het beheer van de lasten van het verleden en de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen, https://brussel.famipedia.be/nl.
139 Famifed, Rekeningen 2018, p. 102.
140 Famifed, Rekeningen 2018, p. 103.
141 Klasse 17 tot en met klasse 48: 531,0 miljoen euro
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2.2

Verwerking van de vastgestelde rechten voor de gezinsbijslag en rapportering
over de financiële stromen
Overeenkomstig het horizontale protocol van 17 december 2014 142 rapporteerde Famifed
over de financiering en de opvolging van de bestede middelen totdat de deelentiteiten zelf
het beheer overnamen. Die rapportering vloeide rechtstreeks voort uit de boekhouding 143.
Daarnaast rapporteerde Famifed aan de deelentiteiten ook over de gerealiseerde uitgaven.
Die verplichting liep tot 31 december 2018 voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Bij de afsluiting van de rekeningen 2018 werden in
de economische boekhouding een aantal rechtzettingen doorgevoerd om foutief verwerkte
bedragen in de rapportering ook boekhoudkundig te corrigeren.
In zijn Boek over de Sociale Zekerheid 2019 merkte het Rekenhof op dat de middelen voor
de financiering van de uitgaven in 2018 niet volledig waren geboekt 144. Dat was volgens Famifed het gevolg van de uitstroom van personeelsleden naar het Waalse Gewest. Daardoor
was er onvoldoende personeel om de uitgebreide rapportering over die verrichtingen op te
stellen. De uitstroom leidde ook tot een kennisverlies over de opdrachten- en beheersboekhouding. In het boekjaar 2019 werden de vastgestelde rechten voor de financiering van de
uitgaven ook laattijdig als opbrengst geboekt. Deze geldstromen werden initieel enkel via
de rekening-courant op de balans verwerkt. Een toewijzing aan het resultaat gebeurde pas
na 31 maart 2020145.

3

Verwerking van de splitsingsverrichtingen

3.1
Algemene toelichting
Door het koninklijk besluit van 21 maart 2019 kon Famifed de splitsing en de toewijzing
van vermogensbestanddelen aan de deelentiteiten voorbereiden. Aangezien dit koninklijk
besluit de effectieve overdracht vastlegt vanaf respectievelijk 1 januari 2019 (Vlaamse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap) en 1 januari 2020 (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), worden de boekhoudkundige splitsingsverrichtingen
vooral in de rekeningen 2019 of 2020 van Famifed opgenomen.

142 Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde
uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de
deelgebieden worden toegekend.
143 Voor toelichting bij die rapportering, zie Rekenhof, “Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 95-104, www.rekenhof.be. Elke maand bezorgde de stafdienst Beleidsevaluatie en -ondersteuning
van de FOD Financiën (stafdienst BEO) een rapport over de financiering van de overgedragen bevoegdheden aan
de deelentiteiten en de federale operatoren. Dat rapport gaf informatie over de dotaties in de federale begroting,
de door de federale operatoren geraamde behoeften, de effectieve behoeften en de verschillen ertussen. Het gaf
de deelentiteiten, de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) en de regering een inzicht in de maandelijkse
middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten.
144 Rekenhof, “Famifed: voorbereiding van de splitsing”, 176e Boek - deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, september 2019, p. 109-119 (zie punt 3.3),
www.rekenhof.be.
145 De voorlopige toestand van de grootboekrekening 70540012 “Financiering GGC – Gezinsbijslag” op 19 juni 2020 bedraagt 847,9 miljoen euro.
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Famifed maakte in 2019 een eerste inventaris op van de verrichtingen die in de boekjaren 2018 en 2019 moeten worden geboekt en licht die verrichtingen ook in zijn rekeningen
2018 toe. Op het einde van het boekjaar dat aan de effectieve overdracht van de bestanddelen voorafgaat, worden immers al een aantal voorbereidende verrichtingen boekhoudkundig verwerkt. Famifed wil zo een zo getrouw mogelijke toestand uitwerken als basis
voor de effectieve verdeling naar de entiteiten. Zo is de herwaardering van de gebouwen
in de rekeningen 2018 geboekt en zijn ook de afrekening van de gezinsbijslag 2018 en de
reconciliaties van financiële verrichtingen met de kinderbijslagfondsen met betrekking tot
de gezinsbijslag 2018 opgenomen. De verrichtingen op wachtrekeningen werden maximaal
afgehandeld. Omdat de rekeningen 2018 nog betrekking hebben op de verrichtingen van
alle deelentiteiten, zullen ze ook aan Orint worden voorgelegd.
In de rekeningen 2019 worden dan de effectieve overdrachten van onroerende goederen en
andere vaste activa geboekt en zullen ook rechtzettingen gebeuren voor uitbetaalde reserves van de gezinsbijslag en administratiekosten, de waarborgen en de grootboekrekeningen
met betrekking tot Smals vzw.
3.2

Materiële vaste activa

3.2.1
Onroerende goederen
De onroerende goederen van Famifed worden overgedragen op basis van hun geografische
ligging. Voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap gebeurt dat op 1 januari 2019 en voor de GGC op 1 januari 2020. De twee gebouwen
van de hoofdzetel van Famifed in Brussel komen toe aan de Vlaamse Gemeenschap (Trierstraat 9) en Famifed (Trierstraat 70). Dat laatste gebouw wordt op 1 januari 2020 overgedragen aan de GGC en zal worden beheerd door Iriscare146.
De herinrichtingswerken in het gebouw Trierstraat 70 waren eind 2018 nog niet volledig
opgeleverd ingevolge meerdere defecten die werden vastgesteld bij de gedeeltelijke oplevering. Bij de definitieve oplevering moest aan de architect nog een honorarium betaald
worden, wat Famifed gezien de kwaliteit van het geleverde werk betwistte. Eind 2019 werd
er op basis van een onderling akkoord 20.641,39 euro betaald.
In de rekeningen 2018 werden de gebouwen geherwaardeerd. Famifed baseerde zich hiervoor op de verslagen van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de
FOD Financiën, die de waarde van alle onroerende goederen op 42,8 miljoen euro raamde.
Het beheerscomité van Famifed stemde op 17 april 2018 in met de herwaarderingen. Dat
leidde tot de boeking van meer- en minderwaarden (saldo: -8,9 miljoen euro) en bijkomende afschrijvingen (-10,7 miljoen euro), waardoor de waarde van het vastgoedpatrimonium
significant daalt (-19,6 miljoen euro)147. Op 31 december 2018 bedroeg het boekhoudkundige
saldo van het onroerend patrimonium volgens de subklassen 22 en 27 gezamenlijk evenwel
43,3 miljoen euro, dat is 0,5 miljoen euro boven de waardering door de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

146 Dit is de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van Brussel-Hoofdstad.
147 Famifed, Rekeningen 2018, p. 99 en p. 111.
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De waardeaanpassing van -19,6 miljoen euro148 slaat op gebouwen bestemd voor de Vlaamse
Gemeenschap (-6,1 miljoen euro), het Waalse Gewest (+0,4 miljoen euro), de Duitstalige
Gemeenschap (+20.737,94 euro) en het gebouw in de Trierstraat 70 (-13,9 miljoen euro). Op
de passiefzijde van de balans in de rekeningen 2018 bedraagt het openstaande saldo van de
herwaarderingsmeerwaarden uiteindelijk nog 22,3 miljoen euro149. Het saldo van de openstaande herwaarderingensmeerwaarden op de actiefzijde van de balans bedraagt daarentegen 22,7 miljoen euro150.
Famifed verwerkte de journaalposten voor de overdracht van deze terreinen en gebouwen
op 1 januari 2019 zowel in de periodes 1 als 12 van het boekjaar 2019. Wat de nieuwe investeringen van het boekjaar 2018 betreft, voerde het Rekenhof een steekproefcontrole uit op
basis van de verantwoordingsstukken in SAP. Dat leidde tot de volgende vaststellingen:
•

•

•
•
•

De opgeladen leveranciersfacturen zijn niet altijd geautoriseerd (d.i. goedgekeurd door
de verantwoordelijke persoon). Dat geldt ook voor de vorderingsstaten als die zijn aangehecht. Ook werd voor belangrijke factuurbedragen niet altijd de vorderingsstaat opgeladen.
De aangehechte en getekende vorderingsstaten tonen aan dat ze wel degelijk werden nagekeken, want een aantal opmerkingen van de verantwoordelijke leidden tot aanvaarde
aanpassingen in de facturatie.
Uit een aantal facturen kan niet afgeleid worden op welk gebouw in de Trierstraat of
andere locatie ze betrekking hebben.
Twee facturen wijzen op belangrijke bedragen voor meerwerken bij de herinrichtingswerkzaamheden in de Trierstraat 70.
Famifed trachtte de investeringskredieten voor de herinrichtingswerken maximaal te
benutten. Uit de steekproef blijkt ook dat vier facturen voor prestaties geleverd in december 2018 maar met een reële factuurdatum in januari 2019, toch nog in SAP werden
gedateerd en geboekt op 31 december 2018151. Deze vier facturen vertegenwoordigen samen 493.577,41 euro.

3.2.2
Roerende goederen
De deelentiteit die eigenaar of huurder wordt van een gebouw, krijgt ook de roerende
goederen erin. Voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap gebeurde dat samen met de eigendomsoverdracht van de gebouwen op 1 januari 2019 en voor de GGC op 1 januari 2020. Voor deze laatste deelentiteit gaan de roerende
goederen in het gebouw naar Iriscare.
Volgens de administratie zijn de uitboekingen gebeurd nadat de boekhoudkundige inventaris was afgestemd met de aanwezige activa. In de praktijk namen de werknemers alle
activa mee die hun bij de uitvoering van hun werk ter beschikking stonden (bureau, pc,
scherm, smartphone enz.). De journaalposten voor de overdracht van deze activa werden
in SAP over meerdere periodes gespreid over het boekjaar 2019. Ook voor de immateriële
vaste activa gebeurden een aantal uitboekingen. Een aantal IT-gerelateerde investeringen
die Famifed nog nodig heeft voor zijn werking, blijven in de boekhouding staan.

148
149
150
151

Zie uitsplitsing rekeningen 2018, p. 99.
Famifed, Rekeningen 2018, p. 110.
Zie grootboekrekening 12100000 “Herwaarderingsmeerwaarden”.
De herinrichtingswerken in het gebouw Trierstraat 70 waren op 31 december 2018 nog niet voltooid.
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Wat de nieuwe investeringen van het boekjaar 2018 betreft, voerde het Rekenhof ook voor
deze activa een steekproefcontrole uit op basis van de verantwoordingsstukken in SAP opgeladen. Dat leidt tot deze vaststellingen:
•
•

•

•

De opgeladen leveranciersfacturen zijn niet altijd geautoriseerd en de leveringsbon is
niet altijd aangehecht.
In een aantal gevallen werd het factuurbedrag uitgesplitst over meerdere factuurlijnen
en verdeeld over zowel de investerings- als de kostenrekeningen. Op basis van het document in SAP kan men dit niet nagaan.
Uit de verantwoordingsstukken voor sommige facturen die aan december 2018 gehecht
waren, kan niet sluitend worden afgeleid of het bestelde materieel eind 2018 effectief
werd geleverd, temeer omdat die levering zou hebben plaatsgevonden in de periode dat
de diensten van Famifed gesloten waren. Hierdoor rijzen voor deze leveringen twijfels
over de terechte benutting van de kredieten voor het begrotingsjaar 2018.
Famifed trachtte de investeringskredieten voor deze activa maximaal te benutten door
facturen nog op het boekjaar 2018 aan te rekenen.

3.3
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden in 2019 uitgeboekt. Saldi die verband houden met
Smals werden in 2019 afgerekend en verdeeld via de afrekeningen met Orint. Voor de overige openstaande saldi zal in samenwerking met Orint naar een oplossing worden gezocht.
Famifed wijst op de complexe historiek en het gedaalde aantal personeelsleden als gevolg
van de uitstroom naar de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest.
Op basis van de rekeningen 2018 en een bespreking van de balans 2018 met de financiële
dienst van Famifed, wijst het Rekenhof nog op de volgende posten:
Voorraden
De voorraad in de balans (90.036,39 euro) komt volledig aan de GGC toe omdat de deelentiteiten die op 1 januari 2019 uitgetreden zijn, hun aandeel in de voorraad al vooraf hadden
gekregen.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
In de rekeningen 2018 staan nog drie voorzieningen voor risico’s en kosten open (totaal:
1.407.475,90 euro). Hiervan heeft 1.365.962,33 euro betrekking op een voorziening voor te
ontvangen facturen voor medische onderzoeken uitgevoerd door de FOD Sociale Zekerheid. Famifed heeft die factuur in 2019 ontvangen en doorgerekend aan Orint. Die moet
de kosten verdelen tussen de deelentiteiten. Een tweede voorziening houdt verband met
een geschil in een Waals dossier dat is overgenomen door Orint. De derde voorziening is
gekoppeld aan een geschil met de architect over de inrichtingswerken in het gebouw Trierstraat 70 te Brussel (zie punt 3.2.1). Dat geschil werd eind 2019 in onderlinge overeenkomst
afgewikkeld.
Personeelsschulden
De schulden die werden toegewezen aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest
en de Duitstalige Gemeenschap, worden in 2019 uit de boekhouding uitgeschreven. Die
toewijzing gebeurt op basis van de overgedragen personeelsleden. De openstaande bezoldigingen bevatten geen oude openstaande saldi152.

152 Het saldo in de rekeningen 2018 bedraagt 0,1 miljoen euro.
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Voor de fiscale en sociale schulden (bedrijfsvoorheffing, RSZ) is er geen confirmatie gebeurd
met het openstaande saldo bij de bevoegde administraties153. Voor de afrekeningen met de
RSZ zorgt Famifed wel voor een procedure om de bedragen tot en met 31 december 2018 toe
te wijzen aan Orint, die vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 aan Famifed en die
vanaf 1 januari 2020 aan Iriscare.
Leveranciersschulden
Famifed geeft aan dat eventuele oude leverancierssaldi van voor 2018 worden overgedragen
aan Orint.

4

Verdeling van de thesaurie

4.1
Berekening van de thesaurie met het oog op de verdeling
Famifed verdeelt alle financiële middelen die betrekking hebben op de periode waarin voor
de vier deelentiteiten werd betaald, door hen de reserves terug te storten van het niet bestede gedeelte van de enveloppe van de administratiekosten en van de financiële afrekening
van de gezinsbijslag, door het werkkapitaal terug te betalen en onverwerkte inningsberichten (ontvangsten van bijslagtrekkenden en instellingen, teruggekeerde circulaire cheques
en internationale betalingsmandaten) door te storten 154. Deze componenten zullen dus leiden tot uitgaande financiële stromen bij Famifed in het kader van zijn vereffening.
In de financiële rekeningen wordt geen opdeling gemaakt per deelentiteit aangezien Famifed die rekeningen nog tot de uiterlijke boekingsdatum van 15 juni 2020 voor betalingen
kan gebruiken. Op die datum worden de financiële rekeningen afgesloten en de financiële
middelen die betrekking hebben op alle deelentiteiten maar nog niet onderling verdeeld
zijn, worden doorgestort aan Orint in afwachting van de afsluiting van de Famifed-rekeningen.
Famifed maakte een theoretische berekening op basis van boekhoudkundige stukken om
na te gaan of het over genoeg liquiditeiten beschikt om de reserves en het werkkapitaal
terug te betalen. De berekening legt de link met een aantal gegevens uit het boekhoudprogramma (SAP) en wordt ondersteund door een bijkomende toelichting in een Worddocument zodat de deelentiteiten inzicht krijgen in de gevolgde redenering. In die berekening worden de saldi op de bank-, post- en kasrekeningen op 31 januari 2019 gecorrigeerd
met een aantal factoren, zoals de geldstromen naar de GGC die verband houden met de
zgn. “inningsberichten”155, gezinsbijslagstromen in januari 2019 met de GGC andere dan de
vastgestelde rechten voor de gezinsbijslag van december 2018 (die begin januari 2019 werd
betaald), de reconciliatie van een aantal saldi met de vrije kinderbijslagfondsen voor de situatie op 31 december 2018 en de rechtzettingen voor te betalen en te ontvangen bedragen
aan leveranciers in verband met administratiekosten.
Deze berekening gaat uit van 165,7 miljoen euro aan beschikbare financiële middelen.
Daarvan komt 80,3 miljoen euro toe aan de Vlaamse Gemeenschap, 96,2 miljoen euro aan
het Waalse Gewest, -13,7 miljoen euro aan de GGC en 0,8 miljoen euro aan de Duitstalige

153 Het saldo in de rekeningen 2018 bedraagt 2,2 miljoen euro.
154 Famifed, Rekeningen 2018, p. 102.
155 Dit zijn rechtzettingen in dossiers die gepaard gaan met een financiële correctie.
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Gemeenschap156. Na toewijzing van deze bedragen en correcties voor de vermelde factoren
blijft er een liquiditeitssaldo over van 0,5 miljoen euro.
4.2
Uitkering van het werkkapitaal en de reserves
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 neemt in de rubriek “Andere bezittingen van Famifed” een aantal expliciete bepalingen op over het werkkapitaal en de opgebouwde reserves voor gezinsbijslag en administratiekosten over de periode 2015-2018. Famifed wikkelde
in 2019 en 2020 op basis van bovenvermelde thesaurieberekening deze posten rechtstreeks
af met de deelentiteiten.
4.2.1
Werkkapitaal
Artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 bepaalt de verdeling van het werkkapitaal tussen de deelentiteiten op het einde van de overgangsperiode. Dit werkkapitaal
werd opgebouwd krachtens artikel 7 van het verticale protocol van 20 maart 2015157. Eind
2018 vertegenwoordigt dat kapitaal 4,6 miljoen euro voor het Waalse Gewest, 7,4 miljoen euro voor de Vlaamse Gemeenschap, 73.980,00 euro voor de Duitstalige Gemeenschap
en 1,6 miljoen euro voor de GGC.
Overeenkomstig het koninklijk besluit zal het werkkapitaal nog worden gebruikt voor de
betaling van de kinderbijslag in januari (rechten december) en de facturen betreffende
2018. Het overschot wordt terugbetaald aan de deelentiteiten als Famifed voor hen geen
betalingen meer moet verrichten en het werkkapitaal bijgevolg niet meer nodig is. De betaling gebeurt uiterlijk zes maanden na de datum waarop een deelentiteit het beheer en
de betaling van de gezinsbijslag heeft overgenomen, dus uiterlijk op 1 juli 2019 voor de
Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en uiterlijk op
1 juli 2020 voor de GGC.
Famifed heeft het werkkapitaal per deelentiteit geboekt als een schuld op lange termijn op
het passief van de balans. Sinds de initiële storting van dit kapitaal op de financiële rekening van Famifed bleven deze saldi ongewijzigd. Ze werden niet periodiek afgestemd, maar
in het kader van de effectieve terugbetaling verklaarden de deelentiteiten zich er wel mee
akkoord. De terugbetaling is gebeurd op 26 mei 2020. Voor de Duitstalige Gemeenschap
werd maar 26.296,33 euro terugbetaald aangezien het saldo werd verrekend met de terug te
betalen reserves gezinsbijslag.
4.2.2

Opgebouwde reserves voor gezinsbijslag, administratiekosten (enveloppe) en
overige reserves
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 regelt de verdeling van de reserves
die zijn opgebouwd in de boekjaren van 2015 tot 2018. Artikel 10 van het verticale protocol
van 20 maart 2015 stelt dat de begrotingsuitgaven en -ontvangsten met betrekking tot de
betaal- en beheerskosten verdeeld worden op basis van de 0-18-jarigen op 1 januari van
het betrokken jaar. Dit artikel bepaalt ook dat het niet-aangewende deel van de ontvangen

156 De bedragen die aan de deelentiteiten toekomen in deze theoretische berekening, bestaan uit de reserves gezinsbijslag en administratiekomsten en het werkkapitaal.
157 Verticaal protocol van 20 maart 2015 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de
budgettering,:rapportering en afrekening van de gezinsbijslag en de gerelateerde kosten.
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financiering opgenomen wordt in een reserve per deelentiteit. De bedragen van die reserve
worden vastgelegd op 31 december 2018 en worden uiterlijk zes maanden later aan elke deel
entiteit terugbetaald. Het bedrag dat op 31 december 2019 nog rest voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wordt zes maanden later terugbetaald.
Op 4 juni 2019 maakte Famifed per deelentiteit een eerste raming van het gecumuleerde
saldo voor de gezinsbijslag over de periode 2015-2018158. De raming gold als voorlopig, aangezien er een verschil was tussen het saldo op de financiële rekening en het boekhoudkundige saldo. De gegevens werden opnieuw geanalyseerd en enkele aanpassingen werden
aangebracht op basis van boekhoudkundige rapporten voor de afsluiting van de rekeningen
2018. Ook zijn er nog gecorrigeerde aangiften van bepaalde kinderbijslagfondsen opgenomen in deze berekeningen. Op 5 november 2019 werden uiteindelijk de finale gecumuleerde
saldi als volgt vastgesteld: de Vlaamse Gemeenschap: 72,9 miljoen euro, het Waalse Gewest: 91,6 miljoen euro, de Duitstalige Gemeenschap: 0,7 miljoen euro en de GGC: -15,2 miljoen euro159.
Om te komen tot het bedrag van die afrekening ging Famifed uit van de openstaande saldi
op de afzonderlijke rekeningen-courant voor gezinsbijslag en administratiekosten van elke
deelentiteit, en niet van de reserves op het passief van de balans. De openstaande saldi zijn
ontstaan uit het verschil tussen de ontvangen financiering voor de uitgaven en de aanrekening van de vastgestelde rechten. Famifed wijst erop dat de deelentiteiten de jaarlijkse
bewegingen op deze grootboekrekeningen al eerder goedgekeurd hadden aangezien ze in
het beheerscomité zetelden en de rekeningen van Famifed ook autoriseerden.
Voor de vaststelling van de uiteindelijke afrekening van de gezinsbijslag en de enveloppe
werd een beroep gedaan op Orint, aangezien alle deelentiteiten daar vertegenwoordigd
zijn. Zij verklaarden zich akkoord met de uit te keren bedragen.
4.3
Uitvoering van de betalingen voor reserves aan de deelentiteiten op 1 januari
Voordat Famifed daadwerkelijk het werkkapitaal en de reserves voor gezinsbijslag en administratiekosten heeft betaald, hebben de drie uitgetreden deelentiteiten schriftelijk de betalingsgegevens bezorgd. Ze hebben ook de verschuldigde bedragen schriftelijk bevestigd.
In de loop van 2019 werd het sald0 van de Duitstalige Gemeenschap afgerekend (0,7 miljoen euro). Op 24 december 2019 is uiteindelijk ook 70,3 miljoen euro aan de Vlaamse Gemeenschap en 90,1 miljoen euro aan het Waalse Gewest betaald160.
De gestorte bedragen zijn vastgesteld na aftrek van het aandeel van de deelentiteiten in het
budget van Orint, dat Famifed rechtstreeks aan Orint stort. Daardoor is 2,6 miljoen euro
(Vlaamse Gemeenschap) en 1,5 miljoen euro (Waalse Gewest) minder betaald dan het berekende totaal van de reserves gezinsbijslag en de reserves administratiekosten (zie punt 4.1).
De Duitstalige Gemeenschap maakte zijn bijdrage aan Orint zelf over en de GGC schoot
zelf al de nodige middelen voor.

158 Zie document 13012 “Financiering deelentiteiten - Afrekening 2018”.
159 Zie document 13029 “Financiering deelentiteiten - Correctie afrekening gezinsbijslag 2018”.
160 Hoewel het zijn betalingsgegevens had meegedeeld, stelde het Waalse Gewest aanvankelijk dat het de betaling
niet had ontvangen.
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De ontvangsten van de “inningsberichten” met betrekking tot de Vlaamse Gemeenschap,
het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap die op de rekeningen van Famifed zijn
gestort en hun doorstorting aan Orint (1,3 miljoen euro in 2019 en 2020), hadden geen impact op de begroting van Famifed. Deze bedragen werden overgeboekt van de rekening
44112000 “Te bestemmen inningen” naar de rekening-courant van Orint.
4.4
Reserves op het passief van de balans
Famifed heeft aparte reserverekeningen op de passiefzijde van de balans en rapporteert
hierover in de staat van de reserves bij de rekeningen. De toestand van de gecumuleerde
reserves gezinsbijslag en de enveloppe administratiekosten op 31 december 2018 bedraagt
122,6 miljoen euro en is als volgt toegewezen: Vlaamse Gemeenschap (67,9 miljoen euro),
Waalse Gewest (40,4 miljoen euro), GGC (13,6 miljoen euro) en Duitstalige Gemeenschap
(0,7 miljoen euro). De uitkering van de reserves op basis van de rekening-courantpositie
heeft op heden in de rekeningen 2019 nog geen aanleiding gegeven tot een rechtzetting
voor de openstaande saldi op het passief. Famifed moet hiervoor dus nog rechtzettingen
boeken. Deze saldi wijken bovendien licht af van een aantal posten in de theoretische berekening. Deze verschillen worden nog nader uitgezocht op basis van de rekeningen 2019.
Het Rekenhof stelt vast dat de rekening “Famifed – vorderingen, schulden en diversen”
(grootboekrekening 13105000) op 31 december 2018 een debetsaldo heeft van 1,6 miljoen euro. Die rekening omvat nog een toe te wijzen resultaat aan de entiteiten161 en wordt
bv. gebruikt om afsluitingsverrichtingen voor de rekeningen te verwerken. Het debetsaldo
betekent dat dit saldo mogelijk zal worden afgetrokken van de aan de deelentiteiten uit te
keren reserves (gezinsbijslag en beheerskosten). Famifed moet ook deze negatieve reserve
nog verrekenen vermits op heden met deze reserve geen rekening werd gehouden voor de
uitgekeerde bedragen.
De herwaarderingsmeerwaarden en het fonds voor vastliggend actief worden in 2019 aangepast voor de uitgetreden deelentiteiten, aangezien de onroerende en roerende vaste activa vanaf 1 januari 2019 effectief overgaan conform het koninklijk besluit van 21 maart 2019.
4.5
Aandachtspunten
Famifed vertrekt voor de verdeling van de middelen zoveel mogelijk van het koninklijk
besluit van 21 maart 2019 tot overdracht van goederen, rechten en plichten. Saldi die voortkomen uit verrichtingen die in 2019 alleen voor rekening van de GGC werden uitgevoerd,
zullen worden overgenomen door de GGC.
Aangezien niet alle grootboekrekeningen per deelentiteit zijn toegewezen en een opsplitsing van de saldi soms ook niet eenvoudig is, zal Orint betrokken worden bij de verdeling
van saldi op basis van verdeelsleutels.
Famifed overweegt om de restboekhouding na de opmaak van de verkorte jaarrekening
2020 aan Orint over te dragen, dat de openstaande saldi zal afwikkelen. Overeenkomstig
artikel 14 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 is Orint immers verantwoordelijk
voor de vereffening van Famifed.

161 Famifed, Rekeningen 2018, p. 111.
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5

Conclusies een aanbevelingen

5.1
Conclusies
Famifed treedt voor de verwerking van de gezinsbijslag op als een serviceorganisatie ten
gunste van de deelentiteiten. Het heeft zijn boekhoudplan in belangrijke mate daaraan
aangepast, zodat het de in- en uitgaande geldstromen op het niveau van de balans en resultatenrekening per deelentiteit kan opvolgen. Bij de splitsing en vereffening van Famifed is
dit een nuttig instrument om de bedragen die aan de deelentiteiten toekomen, boekhoudkundig te verwerken en financieel af te wikkelen.
Door het gebruik van aparte grootboekrekeningen in de opdrachtenboekhouding kan Famifed in feite een deelboekhouding per deelentiteit voeren en kan het bedragen onmiddellijk aan de juiste deelentiteit toewijzen. Deze deelboekhouding is echter niet mogelijk voor
alle grootboekrekeningen. Zo zijn er geen afzonderlijke rekeningen voor de debiteuren en
de onverschuldigde bedragen aan gezinsbijslag of voor de inningsberichten. De opsplitsing
van die bedragen en de toewijzing per deelentiteit gebeurt dan op basis van informatie van
Famifed of van de deelentiteiten. Voor de inningsberichten veroorzaakt die informatieuitwisseling soms een lange doorlooptijd.
Voor de activa en passiva van de beheersboekhouding bestaat dat mechanisme niet en
moet Famifed, waar mogelijk, gebruik maken van de regels van het koninklijk besluit van
21 maart 2019. Dat koninklijk besluit is echter niet voldoende uitgewerkt om de individuele
toewijzing aan de deelentiteiten mogelijk te maken. Famifed heeft daarom zelf voor een
aantal rubrieken een praktische verdeling opgesteld.
Het horizontale protocol schrijft een rapportering over de gezinsbijslag aan de deelentiteiten voor. Deze rapportering heeft in het verleden geen aanleiding gegeven tot een onderlinge afstemming van bedragen. Ook met het oog op de finale verdeling van het vermogen
werden de saldi op deze rekeningen niet afgestemd. Dat gebeurde ook niet voor de fiscale
en sociale schulden.
De uitstroom van medewerkers naar de deelentiteiten leidde tot kennisverlies over de opdrachten- en de beheersboekhouding. Dat is nadelig voor de opmaak van de rekeningen
2018, 2019 en het verkorte boekjaar 2020. Door het vertrek van sommige medewerkers werden de vastgestelde rechten voor de financiering van de uitgaven gezinsbijslag van de deel
entiteiten in 2018 en 2019 niet tijdig geboekt. Bij de opmaak van de rekeningen 2018 kwamen ook fouten in de rapportering aan de deelentiteiten aan het licht.
Een overzicht van de splitsingsverrichtingen voor de rekeningen 2018 en 2019 in de rekeningen 2018 illustreert de impact hiervan op de presentatie van de rekeningen. Die verrichtingen beïnvloeden zowel de onroerende als de roerende goederen en de overige activa en
passiva. Toelichting bij deze verrichtingen zou ook de informatieve waarde vergroten van
de rekeningen die Famifed, via Orint, voorlegt aan de deelentiteiten.
De onroerende goederen zijn verdeeld op basis van de geografische ligging. De voorbereiding van die verdeling heeft in de rekeningen 2018 op basis van de laatst beschikbare
herwaardering van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD
Financiën tot aanzienlijke waardecorrecties (meer- en minderwaarden en buitengewone
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afschrijvingen) geleid. Famifed heeft die in 2018 geboekt. Tijdens het boekjaar 2019 werden
voor de uitgetreden deelentiteiten de nodige uitboekingen doorgevoerd.
De roerende goederen zijn grotendeels verdeeld volgens de plaats waar de werknemers
werkten en aan wie de activa toebehoorden. Dit vraagt een gedegen boekhoudkundige
opvolging om alle uitboekingen en buitengebruikstellingen te verwerken. In het boekjaar
2019 leidde dit tot de nodige boekhoudkundige rechtzettingen.
Zowel voor de onroerende als de roerende goederen trachtte Famifed de beschikbare investeringskredieten van het boekjaar 2018 maximaal te benutten. De onroerende investeringen hadden vooral betrekking op herinrichtingswerken in de provinciale bureaus en het
gebouw in de Trierstraat 70. De verantwoordingsstukken in de boekhoudtoepassing SAP
zijn echter niet altijd geautoriseerd, de locatie van de werken is niet altijd duidelijk en facturen met een documentdatum 2019 werden in het systeem nog op 2018 gedateerd en aangerekend. Uit de facturen bleken ook aanzienlijke bijkomende werken voor de herinrichting
van het gebouw in de Trierstraat 70. Ook voor de roerende activa zijn niet alle opgeladen
documenten geautoriseerd en op basis van het aanwezige document kan niet altijd de opsplitsing tussen investering of kost afgeleid worden. Tot slot kan uit de verantwoordingsstukken van sommige facturen niet sluitend worden afgeleid of het bestelde materiaal in
2018 werd geleverd.
De liquiditeiten worden verdeeld aan de hand van een theoretische berekening op basis
van boekhoudkundige gegevens. Zo kan worden beoordeeld of de liquiditeiten volstaan om
de reserves gezinsbijslag, de reserves administratiekosten en het werkkapitaal aan de uitgetreden deelentiteiten te betalen. Famifed licht deze berekening ook in een bijlage toe en
Orint werd erbij betrokken. Zodoende zijn de deelentiteiten op de hoogte van de uitgangspunten en de mate waarin de liquiditeitspositie eind januari 2019 volstaat. Deze berekening
resulteerde uiteindelijk in 2019 tot de betaling van de reserves gezinsbijslag en administratiekosten. Het werkkapitaal werd in 2020 verrekend. Een restsaldo aan liquiditeiten is na
afsluiting van de financiële rekening bij Orint in bewaring gegeven.
Voor de uitbetaling van de reserves werden de openstaande saldi op de rekeningen-courant
in aanmerking genomen en niet de reserves onder het eigen vermogen op de passiefzijde
van de balans. De reserves op het passief moeten bijgevolg nog worden geregulariseerd.
Ook het debetsaldo op de rekening 13105000 "Reserve Famifed: vorderingen, schulden en
diversen", wat betekent dat dit saldo mogelijk zal worden afgetrokken van de aan de deel
entiteiten uit te keren reserves (gezinsbijslag en beheerskosten), moet Famifed nog regulariseren.
5.2
Aanbevelingen
Omdat Famifed voor de opmaak van zijn rekeningen 2018, 2019 en 2020 in belangrijke mate
moet steunen op de ervaring van medewerkers die op 1 januari 2020 zijn overgestapt naar de
GGC, moet de kennis van de beheers- en opdrachtenboekhouding optimaal worden benut
om de kwaliteit van de rekeningen en van de afsluitingsverrichtingen te garanderen.
Famifed moet de openstaande saldi zoveel mogelijk toewijzen op basis van informatie uit
afzonderlijke grootboekrekeningen per deelentiteit, zodat deze bedragen correct worden
verrekend. Als dat niet mogelijk is, kan Famifed overwegen de saldi toe te wijzen naar ana-
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logie van de verdeelsleutel die in het koninklijk besluit van 21 maart 2019 voor een aantal
specifieke rubrieken wordt gehanteerd, op basis van het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar.
Voor de grootboekrekeningen die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan de deelentiteiten, moet
Famifed de openstaande saldi voldoende detailleren en voor de toewijzing een logische
verdeelsleutel uitwerken die voor alle deelentiteiten aanvaardbaar is. Vermits Orint ook
statutair belast is met de afwikkeling en vereffening van Famifed, kan deze vzw hierin zeker een rol spelen. Een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met de financiële
dienst van Famifed is hiervoor essentieel.
Om alle bedragen te kunnen vereffenen en toe te wijzen aan de deelentiteiten, moet Famifed de financiële stromen zo goed mogelijk afstemmen met de saldi bij de tegenpartij. Dit
kan voor openstaande saldi van zowel de opdrachten- als de beheersboekhouding. Zeker
om het definitieve saldo in de boekhouding te kennen, kan dit een nuttig instrument zijn.
Ook in de rekeningen 2019 en 2020 moet Famifed de verrichtingen van de vereffening goed
documenteren en zijn werkwijze verduidelijken in de verslagen over de rekeningen 2019 en
2020. Voordat Famifed de restboekhouding aan Orint overdraagt, is het aanbevolen dat het
de openstaande saldi in de boekhouding maximaal toewijst en afwikkelt. Voor het eigen
vermogen op de passiefzijde van de balans moeten er nog rechtzettingen gebeuren om de
bedragen voor reserves gezinsbijslag en administratiekosten uit te boeken. Ook het debetsaldo op de rekening 13105000 "Reserve FAMIFED: vorderingen, schulden en diversen”
moet goed opgevolgd en onderbouwd worden alvorens over te gaan tot een rechtzetting ten
aanzien van de deelentiteiten.

6

Antwoord van de minister

De minister en de administratie sluiten zich aan bij de vaststellingen in dit artikel. In hun
antwoord van 8 september 2020 geven zij bijkomende informatie die de context van een
aantal vaststellingen verduidelijkt.
Zo geven zij aan dat de saldi van de grootboekrekeningen niet werden afgestemd met de
deelentiteiten, omdat die geen centraal aanspreekpunt hadden. Er was wel een akkoord
over de afrekeningen gezinsbijslag en enveloppe, en de deelentiteiten keurden via het beheerscomité van Famifed de rekeningen 2017 goed. Voor de inningsberichten is het zo dat
de betalingsbestanden gemengd waren, wat de toewijzing bemoeilijkte. De werken na de
herwaardering beïnvloeden eveneens de waarde van de gebouwen, wat het verschil met de
boekhoudkundige waarde verklaart.
De verwerking en goedkeuring van de facturen werd mede beïnvloed door een hectische
eindejaarsperiode en de uittreding van het personeel. Voor de toewijzing van de facturen
aan het boekjaar 2018 verwijst het antwoord ook naar de aanrekeningsregels van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale
zekerheid. Het voegt daaraan toe dat, hoewel Famifed officieel gesloten was tijdens de eindejaarsperiode, er door de drukte in de praktijk wel werd gewerkt.

FPD: betaling en boeking van de pensioenen / 101

FPD: BETALING EN BOEKING VAN DE PENSIOENEN / 93

FPD: betaling en boeking van
de pensioenen
Het Rekenhofbetaling
heeft het proces van de
betaling
en de boeking van van
de pensioenen
bij de Federale
FPD:
en
boeking
de
Pensioendienst (FPD) onderzocht. De internebeheersingsmaatregelen vertonen zwakke punten. Kenmerkend voor die controle-omgeving is dat permanente operationele doelstellingen en
pensioenen
specifieke indicatoren ontbreken om het betalingsproces te omkaderen en de kwaliteit ervan te
waarborgen.
ontbreekt
eveneens
duidelijk
omschreven
IT-beveiligingsbeleid.
Het
Rekenhof Er
heeft
het proces
van deeen
betaling
en de
boeking van
de pensioenen bij de Federale
Pensioendienst (FPD) onderzocht. De internebeheersingsmaatregelen vertonen zwakke
punten.
Kenmerkend
voorproces
die controle-omgeving
is dat permanente
operationele
De beheersing
van het
lijdt onder verschillende
tekortkomingen:
er is doelstellingen
geen “process
en
specifieke
indicatoren
ontbreken
om
het
betalingsproces
te
omkaderen
en
de
kwaliteit
ervan
ownership”, de operationele diensten miskennen de IT-controlemaatregelen en er wordt onvolte
waarborgen.
Er
ontbreekt
eveneens
een
duidelijk
omschreven
IT-beveiligingsbeleid.
doende gerapporteerd om een horizontale aansturing van het proces mogelijk te maken.
De beheersing van het proces lijdt onder verschillende tekortkomingen: er is geen process
Het Rekenhof
bovendiendiensten
controlesmiskennen
en tests uitgevoerd
op de betalings- en boekingsgegeownership,
de heeft
operationele
de IT-controlemaatregelen
en er wordt
vens 2019 (29gerapporteerd
miljoen betalingen
voor
ongeveer aansturing
50 miljard euro).
Uitproces
de resultaten
dat het
onvoldoende
om een
horizontale
van het
mogelijkblijkt
te maken.
voor de FPD relevant en nuttig is ex-post-controles uit te voeren.
Het Rekenhof heeft bovendien controles en tests uitgevoerd op de betalings- en
boekingsgegevens 2019 (29 miljoen betalingen voor ongeveer 50 miljard euro). Uit de resultaten
Het Rekenhof
beveelt
de relevant
FPD aanen
al nuttig
zijn maatregelen
voor procescontrole
blijkt
dat het voor
de FPD
is ex post controles
uit te voeren.te inventariseren
en te beschrijven, deze te evalueren via een risicoanalyse en deze gecoördineerd en gecentraliHet Rekenhof beveelt de FPD aan al zijn maatregelen voor procescontrole te inventariseren en
seerd aan te sturen.
te beschrijven, deze te evalueren via een risicoanalyse en deze gecoördineerd en gecentraliseerd
aan te sturen.

1
1

Inleiding
Inleiding

1.1
Situering
1.1
Situering
De betaling van de pensioenen verloopt in verschillende stappen. Vooreerst dient een recht
De
betaling erkend
van de pensioenen
verloopt
in individu
verschillende
stappen.
Vooreerst
dientineen
recht
te worden
en toegekend
aan een
op basis
van zijn
loopbaan,
overeente worden erkend en toegekend aan een individu op basis van zijn loopbaan, in
stemming met de voorwaarden die op een welbepaald moment van toepassing zijn. Vervolovereenstemming met de voorwaarden die op een welbepaald moment van toepassing zijn.
gens wordt de status van het recht voortdurend gecontroleerd, om te waarborgen dat het de
Vervolgens wordt de status van het recht voortdurend gecontroleerd, om te waarborgen dat
162
162slot wordt het recht
evolutie
volgt van
devan
situatie
waarin
de gepensioneerde
verkeert
. Tot
. Tot slot wordt het
het
de evolutie
volgt
de situatie
waarin
de gepensioneerde
verkeert
in vereffening
gesteld
nadatnadat
het nettobedrag
en de
zijn zijn
berekend,
metmet
het het
oog
recht
in vereffening
gesteld
het nettobedrag
eninhoudingen
de inhoudingen
berekend,
oog
op
de
betaling
en
de
boeking
van
de
verrichtingen.
op de betaling en de boeking van de verrichtingen.
Toekenning
•onderzoek van
het dossier
•opening van het
recht op
pensioen
•bepaling van
een
oorspronkelijk
bedrag

Conformiteit

Berekening

Invereffeningstelling

•verzameling
•aanpassing van •maandelijkse
berekening van
van de
het recht aan
gegevens
gebeurtenissen de rechten
•incrementele
die hebben
•creatie van
herberekeningen
plaatsbank- &
gevonden
boekhoudbestanden
•permanente
activiteit
•controle van de
gegevens

Betaling
Boeking
• overzending
van de
bestanden naar
de banken
•boeking van de
verrichtingen

Auditperimeter

De stappen van de berekening en de invereffeningstelling alsook van de betaling en de
162 Wanneer een alleenstaande gepensioneerde hertrouwt, wordt het pensioenbedrag bijvoorbeeld herzien naar gezinstarief.
Wanneer een alleenstaande gepensioneerde hertrouwt, wordt het pensioenbedrag bijvoorbeeld herzien naar
gezinstarief.
162

102

De stappen van de berekening en de invereffeningstelling alsook van de betaling en de
boeking van de maandelijkse bedragen163 vormen de auditperimeter.
De Algemene Directie (AD) Betalingen produceert de informatie inzake betalingen alsook
de boekhoudkundige informatie. Ze realiseert en verifieert de verrichtingen die, eens ze
zijn uitgevoerd in Theseos164, worden betaald en geboekt door de dienst Comptabiliteit.
Doorheen het volledige proces wordt de AD Betalingen ondersteund door de IT-diensten
(IT Operations, IT Development). De coördinatie tussen die diensten is essentieel voor een
goede uitvoering van het betalingsproces.
1.2
Procedure
Het Rekenhof heeft zijn ontwerpartikel op 15 juli 2020 bezorgd aan de minister van Pensioenen en aan de administrateur-generaal van de FPD. De minister van Pensioenen wijst er
in zijn antwoord van 24 augustus 2020 op dat hij geen opmerkingen heeft in verband met de
conclusies van de audit. De FPD heeft geantwoord op 14 augustus 2020 en zijn opmerkingen
zijn verwerkt in dit artikel.

2

Onderzoeksresultaten

Het Rekenhof heeft de controle-omgeving voor het betalingsproces onderzocht (punt 2.1),
de effectiviteit en de doeltreffendheid van de controles op de cruciale stappen (punt 2.2), en
heeft zijn analyse vervolledigd met eigen testen (punt 2.3).
2.1

Controle-omgeving

2.1.1
Interne beheersing van het betalingsproces
De documentatie met betrekking tot de essentiële componenten (doelstellingen, risicoanalyses en maatregelen inzake risicobeheersing) vertoont tekortkomingen en bemoeilijkt dus
de evaluatie van de interne beheersing.
De strategische doelstelling van de bestuursovereenkomst waarnaar de verschillende actoren verwijzen, namelijk om de betaling op een correcte, integere, tijdige en bevattelijke
wijze te laten verlopen, is niet vertaald naar operationele doelstellingen in de bestuursovereenkomst, noch in het bestuursplan 2019.
De operationele doelstellingen die werden omschreven door de diensten die deelnemen
aan het proces, kunnen niet altijd worden gekoppeld aan de strategische doelstelling. Wanneer dat wel het geval is, betreffen ze niet het luik “correcte betaling”. De activiteit “controle
van de te betalen bedragen”, vormt geen operationele doelstelling en maakt niet het voorwerp uit van key performance indicators (KPI’s).

163 Voor de maandelijkse betalingen worden vier vereffeningen per maand uitgevoerd: één op de 1e van de maand,
twee halverwege de maand en één op de 25e van de maand. Die laatste vereffening betreft het grootste aantal
gepensioneerden. De gebeurtenissen die het recht beïnvloeden en een financiële weerslag hebben, worden dan
weer dagelijks betaald in de vorm van correctiesaldi.
164 Deze door de FPD ontwikkelde software wordt gebruikt voor het volledige beheer van de werknemerspensioenen
alsook voor de berekening en de betaling van de ambtenarenpensioenen. De resultaten van elke pensioenvereffening worden erin gearchiveerd. Met betrekking tot de zelfstandigenpensioenen is de opdracht van de FPD beperkt
tot de betaling in strikte zin (de toekenning en de berekening van de pensioenen worden uitgevoerd door het
RSVZ).
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De FPD wijst erop dat het aspect van correcte betaling wordt vertaald in operationele doelstellingen in het bestuursplan 2020 en dat er controles op worden uitgevoerd. Hij wijst er
eveneens op dat hij aandacht heeft voor procesverbetering en dat hij zal onderzoeken of het
mogelijk is een eigen indicator te ontwikkelen.
Het management heeft nog geen risicoanalyse gemaakt van het betalingsproces165 maar
plant dat te doen in 2020. Er zijn internebeheersingsmaatregelen voorhanden, maar ze
vloeien niet voort uit een voorafgaande risicoanalyse steunend op operationele doelstellingen. Binnen die context kan de interne beheersing informeel worden genoemd166. De
relevantie van de maatregelen tot beheersing van de geïdentificeerde risico’s kan bijgevolg
niet op valabele wijze worden geëvalueerd.
Het process ownership is niet formeel toegekend aan de AD Betalingen. De FPD verbindt
zich ertoe dat principe te definiëren en vast te leggen in het kader van het Rubik-project167.
2.1.2
Beheer en organisatie van de human resources
De functiebeschrijvingen zijn generiek en in overeenstemming met het federale kader. Er
staat niets in over de specifieke controletaken. De invoering van internebeheersingsmaatregelen wordt, zonder meer, vermeld in het functieprofiel voor de dienst Comptabiliteit.
De personeelsleden die worden belast met controleactiviteiten krijgen geen opleiding noch
specifieke documentatie (doelstellingen, omschrijving van de taken, richtlijnen, termijnen). De controletaken zijn niet beschreven. Bij gebrek aan passende documentatie kan
geen systematische en efficiënte kennisoverdracht inzake de controles, zowel de manuele
als de automatische, worden gewaarborgd.
De FPD wijst erop dat de taken van de leden van het controleteam die deel uitmaken van
de directie Strategie, Projecten en Coördinatie staan beschreven in hun planning, zijn opgeslagen in de tool voor het beheer en de evaluatie van de human resources (Crescendo) en
zijn ondertekend door de medewerkers en hun evaluator. Hij deelt ook mee dat de nieuwe
personeelsleden een generieke en specifieke opleiding zullen krijgen.
De FPD bepaalt jaarlijks zijn personeelsbehoeften. Aangezien de controledoelstellingen
niet geformaliseerd zijn, kan het personeel dat nodig is om die taken uit te voeren en aldus
de doelstellingen te bereiken, nochtans per definitie niet worden bepaald. Wat de IT-diensten betreft, bepaalt de noodzaak om de dienst te verzekeren het nodige personeel.

165 De conclusie van een interne-auditverslag van 2016 luidde dat er sprake was van risico’s. Die audit had echter niet
tot doel de relevantie en doeltreffendheid te onderzoeken van een door het management uitgevoerde risicoanalyse.
166 Een doelstelling om de graad van maturiteit van de interne beheersing te verhogen zou vanaf 2020 moeten worden
ingevoerd. Concreet voorziet die doelstelling in een risicobeheer dat is geënt op de strategie van de organisatie,
alsook in het in kaart brengen van de processen en taken, rollen en verantwoordelijkheden.
167 Dat proces moet een systeem voor procesbeheer invoeren, dat gebaseerd is op de methode van het Business Process Management.
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Met betrekking tot de risico’s op fraude en belangenconflicten vermeldt de FPD voorbeelden van ingevoerde maatregelen 168 op basis waarvan bezwaarlijk kan worden besloten tot
het bestaan van een globaal veiligheidsbeleid, laat staan tot de relevantie ervan.
Er wordt niet gerapporteerd over de tijd die wordt besteed aan de controleactiviteiten, over
de aard van de desbetreffende controles of over de datums waarop ze plaatsvonden, wat
nuttig zou kunnen zijn voor de aansturing door het management. Bijgevolg kunnen de
doeltreffendheid en de efficiëntie van de controles moeilijk worden geëvalueerd.
De FPD wijst erop dat hij sinds 2020 rapporten opstelt aan het einde van de betaalcyclus.
2.1.3
Software en informatica
Bij gebrek aan volledige inlichtingen kan het Rekenhof niet nagaan in welke mate de FPD
afhankelijk is van derden, noch welk risico hij loopt op het vlak van het veiligheidsbeleid
(niet-toegestane intrusie in de IT-systemen).
Het beheer van de toegangen tot de IT-tools berust op het principe “role based access”169. Bij
gebrek aan documentatie daarover kan het Rekenhof zich niet uitspreken over het bestaan
van een coherent globaal beleid voor het beheer van de toegangen, noch over het afdekken
van de daarmee verband houdende risico’s. De toegangen tot de toepassingen alsook wijzigingen worden getraceerd, maar niet systematisch geverifieerd. Daarnaast is het zo dat
ondanks de omvang van de FPD, de beheerde bedragen en de ingewikkelde structuur, de
functie van Chief Information Security Officer (CISO) wordt uitgeoefend samen met andere
activiteiten.
De FPD stelt in zijn antwoord dat hij zich conformeert aan de regelgeving inzake informatieveiligheid170. Het Rekenhof merkt echter op dat de taken die door die regelgeving worden
beoogd, de opdracht van een CISO slechts ten dele dekken.
Ook al is de FPD van oordeel dat de IT-architectuur de mogelijkheid biedt zich op dynamische wijze aan te passen aan de behoeften, toont hij niet aan dat het systeem opgewassen
is tegen een voortdurende stijging van het aantal gepensioneerden op middellange en op
lange termijn. De FPD benadrukt ook dat er voortdurend toezicht wordt gehouden op de
betalingsverrichtingen en dat automatisch rapporten worden verstuurd.
2.2
Beheersing van het betalingsproces
Het Rekenhof evalueerde de beheersing van het proces door de controles die de actoren
uitvoerden in de cruciale stappen.

168 Iedere toegang met schrijfrechten wordt getraceerd (‘log’); automatisch opgestelde betalingsopdrachten kunnen
onmogelijk worden gewijzigd; betalingsstaten kunnen niet worden gewijzigd via bewerkingen van bestanden voor
controledoeleinden.
169 “Role based access” is een model voor de controle van de toegangen tot een IT-systeem waarin elke toegangsbeslissing is gebaseerd op de rol die aan de gebruiker is toegekend.
170 Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van
sociale zekerheid.
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2.2.1
Controles bij de maandelijkse berekening van de rechten
Het betalingsproces van de pensioenen begint met een maandelijkse berekening van alle
betaalbare rechten die de volgende maand moeten worden vereffend. Die berekening bestaat uit een opeenvolging van taken (IT-taken en manuele taken) aan de hand waarvan de
betaalbare rechten kunnen worden geïdentificeerd en het brutobedrag alsook de fiscale en
sociale inhoudingen kunnen worden bepaald per pensioendossier.
Het betalingsproces wordt technisch opgevolgd door de IT-diensten en gecontroleerd door
de AD Betalingen. Deze fase is bedoeld om te anticiperen op eventuele anomalieën volgend
op de effectieve vereffening.
2.2.1.1

IT-diensten

Dienst IT Operations
De dienst IT Operations stelt op het einde van het voorgaande jaar een jaarplanning op met
de datums van de cruciale stappen van het betalingsproces, in overleg met de betrokken
diensten. Hij informeert de personen (en hun plaatsvervangers) die kunnen tussenkomen
bij incidenten. Het Rekenhof heeft de planning van de diensten voor het eerste trimester
2020 onderzocht, waaruit het afleidt dat de permanentie niet altijd continu verzekerd is. De
FPD is het niet eens met die bevinding.
De dienst IT Operations moet de IT-taken die verband houden met het betalingsproces
initialiseren, uitvoeren en controleren. Bij elke cruciale stap communiceert de dienst via
e-mail over de voortgang van het proces aan de betrokken diensten.
De dienst IT Operations voert de IT-taken en controles uit die worden uitgewerkt door de
dienst IT Development met betrekking tot de dossiers inzake “betaalbare rechten”. Het nut
van de technische controles die een menselijke tussenkomst vergen, werd niet duidelijk
uitgelegd.
De dienst IT Operations beschikt over een tool (whiteboard) voor de opvolging van iedere
stap in het proces (maandelijkse berekening van de rechten, herberekeningen bij wijzigingen in het dossier en vereffening) per pensioendossier. In het geval van anomalieën geeft
het whiteboard de aard van de fout aan. De dienst IT Operations deelt de anomalie mee aan
de betrokken operationele diensten (bijvoorbeeld aan de dienst die de persoonsgegevens
van de gepensioneerden beheert) of aan de dienst IT Development, naargelang van de aard
van de fout. Na twintig fouten wordt de uitvoering van het proces opgeschort en wordt aan
de dienst IT Development gevraagd om tussen te komen.
Er wordt niet gerapporteerd over de dossiers waarin fouten werden vastgesteld, wat het
mogelijk zou maken het betalingsproces te evalueren en aan te sturen 171.
Het Rekenhof onderzocht de fouten die opdoken bij de maandelijkse berekeningen van de
rechten 2019. De aangevoerde verantwoordingen blijven erg technisch, partieel of onvolle-

171 Een dergelijke rapportering zou melding moeten maken van het aantal fouten, het type gedetecteerde fouten, het
moment waarop ze zich voordoen, de oorzaak van de fout, de aard van de correctie, de correctietermijn enz.
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dig. Nagenoeg alle dossiers met fouten worden echter gecorrigeerd vóór hun vereffeningsdatum. Daarnaast zijn weinig fouten recurrent (68 op 13.747 in 2019172).
Bovendien merkt het Rekenhof op dat het relevanter zou zijn sommige controles die worden
gerealiseerd bij de maandelijkse berekening van de rechten, eerder uit te voeren (bijvoorbeeld het controleren of de gegevens van de begunstigde volledig zijn). De controle van de
koppeling van de betaling aan de juiste vereffening, die de cel Controle achteraf uitvoert 173,
zou daarentegen efficiënter zijn in die fase. De maandelijkse berekening van de rechten liep
overigens elke maand fout voor dezelfde drie dossiers in 2019, zonder dat de desbetreffende
fout werd onderzocht.
Dienst IT Development
Volgens de dienst IT Development garanderen de filters dat alle dossiers die de volgende
maand betaalbaar zijn – en enkel die dossiers - worden geselecteerd voor de betaling van de
pensioenen. De dienst maakt echter geen vergelijking tussen het resultaat van de extractie van de betaalbare dossiers van de voorgaande maand enerzijds en het resultaat van de
lopende maand anderzijds, om zich ervan te vergewissen dat de niet opgenomen rechten
terecht niet werden geselecteerd (bv. overlijdens) en dat de nieuw opgenomen rechten naar
behoren werden uitgekozen (bv. nieuwe pensioenen).
De dienst IT Development is belast met de ontwikkeling van de controles die bij de berekeningen worden toegepast. Hij beschikt niet over documentatie over die controles die bevattelijk zou zijn voor een leek en verwijst daarvoor naar de operationele diensten.
De dienst wijst erop dat de controlemaatregelen werden uitgewerkt in overleg met de AD
Betalingen. Het Rekenhof ontving geen enkel document dat getuigde van die samenwerking.
2.2.1.2
AD Betalingen
Wanneer de IT-taken zijn afgerond, wordt het resultaat van de maandelijkse berekening
van de rechten gevalideerd door de cel Controle van de AD Betalingen. Dat gebeurt op basis
van verschillende automatisch gegenereerde controleverslagen en de in de bankbestanden
opgenomen gegevens.
Het betreft globale controles die berusten op een maximumdrempel voor de variatie van de
bedragen en op de evolutie van het aantal rechten, alsook op specifieke controles. Die vullen de controles aan die worden gerealiseerd door de IT-toepassingen voor de berekening
van de bruto- en nettopensioenbedragen. De operationele diensten hebben geen informatie
over deze IT-controles: niet over de inhoud, noch over de reikwijdte of de omvang ervan. Dit
creëert een risico op overbodigheid, in het bijzonder voor de controles die op alle dossiers
worden toegepast.

172 Er werden in 2019 op gecumuleerde basis nagenoeg 31,5 miljoen dossiers behandeld bij de voorlopige berekening.
173 Het gaat bijvoorbeeld om een via een vereffening betaald oorlogspensioen, dat daar in principe niet in vervat zou
moeten zijn.
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De resultaten die voortvloeien uit de controles van de AD Betalingen worden niet structureel en systematisch gerapporteerd aan het management174, dat ze dus niet kan evalueren
of aansturen.
Het onderzoek door het Rekenhof van de effectieve controleactiviteiten bracht verschillende tekortkomingen aan het licht, die de relevantie en doeltreffendheid ervan inperken:
•

•
•
•
•
•

•
•

de beperkte tijd (een halve dag) waarover de cel Controle beschikt voor zijn werkzaamheden, die hem niet in staat stelt een statistisch betekenisvolle test uit te voeren op de
individuele dossiers175;
het gebrek aan kennis over ambtenarenpensioenen;
het gebrek aan tools voor de analyse van de betalingsgegevens;
de vertekening die mogelijks schuilt in de formule die wordt gebruikt om de variatie te
meten van de globale pensioenuitgaven tussen twee periodes176;
het ontbreken van een systematische analyse van de variatie wanneer de drempel wordt
overschreden;
de ongeschikte en onvolledige aard van het rapport dat het mogelijk moet maken de
evoluties van de rechten tussen twee periodes te onderzoeken; de AD Betalingen diende
in 2016 een aanvraag in om het rapport aan te passen, maar aan die vraag werd geen
gevolg gegeven;
de manuele uitvoering van de berekening van de maandelijkse variaties;
slechts een minderheid van de rechten wordt gecontroleerd (22 % van de betaalde rechten); de pensioenbonus, de overlevingspensioenen voor ambtenaren en de inhoudingen
worden niet gecontroleerd.

Uit het onderzoek door het Rekenhof van de voor de controles gebruikte rapporten blijkt
eveneens dat:
•

•
•

de cel Controle sommige atypische situaties niet heeft onderzocht, bijvoorbeeld wanneer met betrekking tot een type pensioen het aantal begunstigden toeneemt en tegelijkertijd het te vereffenen bedrag daalt ten opzichte van de voorgaande periode, of
wanneer rechten worden opgenomen in de vereffening terwijl ze daar in principe niet in
zouden moeten zijn vervat;
de cel sommige controles betreffende de coherentie van de rechten of de evolutie van het
aantal rechten niet uitvoert;
sommige vermelde controles nog niet zijn uitgevoerd.

De FPD heeft het Rekenhof enkele elementen ter verantwoording bezorgd, maar die blijven
partieel.

174 De sinds 2020 gehanteerde “onbewerkte” compilatie van mails met de controleresultaten beantwoordt niet aan
deze definitie.
175 In het beste geval onderzoekt de cel enkele tientallen van de tienduizenden betrokken dossiers waarvan het bedrag sinds de vorige berekening werd gewijzigd.
176 Het resultaat van de globale variatie vloeit voort uit een gemiddelde van de variaties van de parameters die zijn
vervat in de globale formule. De apart berekende variaties per criterium zouden elk een drempel kunnen overschrijden, zonder te worden geïdentificeerd.
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De operationele diensten zijn niet in staat om alle anomalieën op te lossen die bij de controles worden vastgesteld. Indien nodig vragen ze via de cel Onderhoud van de AD Betalingen
een tussenkomst aan van de dienst IT Development in de software voor de opvolging van
projecten en onderhoud (Jira). Deze aanvraag kan leiden tot de uitvoering van een project
of tot een eenvoudige onderhoudsactie. De acties en projecten worden geklasseerd in volgorde van belangrijkheid, rekening houdend met het bij de IT-dienst beschikbare personeel
en het belang van de inhoud ervan. Er zijn talrijke criteria, waaraan geen prioriteitenvolgorde wordt toegekend volgens operationele doelstellingen. Daarnaast worden ze niet meegedeeld aan de andere diensten.
Twee aanvragen tot verbetering betreffende de controleactiviteiten van de AD Betalingen
werden ingediend in Jira, één in 2017, de andere in 2018. De ene aanvraag werd terzijde
geschoven, de andere wordt nog onderzocht. Deze situatie doet vragen rijzen over de werkelijke opvolging van de aanvragen door de cel Controle en de relevantie of noodzaak ervan.
2.2.2
Controles bij de invereffeningstelling
De vereffening betreft de inbetalingstelling van de rechten die worden bepaald bij de maandelijkse berekening of bij eventuele individuele herberekeningen die sindsdien hebben
plaatsgevonden. De vereffeningsgegevens worden bevroren, gemiddeld tien dagen voordat
de betaling aan de gepensioneerde plaatsvindt. Die relatief lange termijn is een eis van
bpost, om de betaling via postassignaties te kunnen uitvoeren. In 2019 vertegenwoordigde
dit betalingskanaal slechts 0,91 %177 van het totale bedrag aan betaalde pensioenen. Hoe
meer tijd verstrijkt tussen de invereffeningstelling en de betaling, hoe meer het aantal correcties178 toeneemt, omdat bij de maandelijkse betaling geen rekening wordt gehouden met
gebeurtenissen die de berekening beïnvloeden.
2.2.2.1
IT-diensten
Continuïteit en naleving van de termijnen
De datum waarop de vereffening aanvangt, wordt bepaald rekening houdend met de wettelijke betalingsdatum, met een aan de banken toegekende termijn om de betaling uit te
voeren, alsook met een veiligheidsmarge. Op die datum worden de betalingsgegevens bevroren179. De dienst IT Operations gaat na of het betalingsproces van de pensioenen verloopt volgens de opgestelde planning.
Uitvoering en monitoring van de controles
Zoals bij de berekening staat de dienst IT Operations in voor de monitoring van de werkzaamheden die worden uitgevoerd bij elke stap van de vereffening. De operationele diensten zijn niet op de hoogte van die activiteiten.

177 Of 372,6 miljoen euro op 40.725,0 miljoen euro.
178 Het bedrag van de correcties bedraagt 225,9 miljoen euro voor 2019.
179 In de tijdspanne tot de effectieve betaling worden de bankbestanden niet gewijzigd, maar de cel Controle kan
opdrachten tot niet-betaling naar de bank sturen om het aantal niet-verschuldigde bedragen te beperken. De FPD
wijst erop dat die heel beperkt zijn.
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De dossiers waarbij fouten optreden in de loop van de vereffening, worden geval per geval
gemeld in het whiteboard van de desbetreffende periode180. De dienst IT Operations krijgt
niet systematisch feedback over de correcties op basis waarvan het betalingsproces kan
worden voortgezet. Daaruit volgt dat die dienst, die een centrale rol speelt in het toezicht
op het IT-proces, dit niet kan aansturen.
De link tussen de pensioenrechten en de economische rekeningen wordt tot stand gebracht
in Theseos voor het werknemersstelsel, terwijl een interface met de pensioensoftware AP
Soft nodig is voor de ambtenaren. De opmaak van boekhoudbestanden en de overzending
ervan naar het boekhoudprogramma SAP verlopen automatisch.
Er kunnen enkel boekhoud- en bankbestanden worden opgesteld bij een klein aantal fouten181. Die opstelling volgt op een controle gebaseerd op dertien regels en op de inachtneming van een maximumdrempel voor de variatie van 0,5 % ten opzichte van het resultaat
dat werd verkregen bij de maandelijkse berekening van de rechten. Deze controleregels,
deels opgesteld in samenwerking met de operationele diensten, zijn opgenomen in een document dat niet geactualiseerd, noch gedateerd, noch goedgekeurd is.
Eens de bank- en boekhoudbestanden zijn opgemaakt, worden technische controles uitgevoerd om deze in overeenstemming te brengen met elkaar en met de brongegevens182.
2.2.2.2
AD Betalingen
De controles lijken op deze die worden uitgevoerd bij de maandelijkse berekening van de
rechten, maar zijn uitsluitend globaal.
De cel Controle reconcilieert bovendien de betalingsbestanden (om de bankbestanden mee
op te stellen) en de boekhoudbestanden. De relevantie van deze controle is echter niet
aangetoond. Enerzijds zijn de gecontroleerde gegevens afkomstig van dezelfde bron. Anderzijds voeren de IT-diensten al technische reconciliatiecontroles uit op de bestanden.
De betalingsgegevens worden ingevoerd in het boekhoudprogramma SAP en genereren
voorlopige schrifturen. De cel Controle verifieert die en wijzigt bepaalde gegevens (datums
en opschriften). Na afloop van die acties ondertekent de algemeen directeur van de AD Betalingen een document ter goedkeuring van de bank- en boekhoudbestanden gegenereerd
na afloop van de vereffening. Deze ondertekening attesteert enkel dat de bedragen kloppen. De cel Controle bezorgt de dienst Comptabiliteit vervolgens de papieren boekhoudstaten. Na verschillende controles zorgt de dienst Comptabiliteit voor de definitieve boeking
van de schrifturen.
De AD Betalingen controleert de bedragen van de sociale en fiscale inhoudingen niet. Die
worden opgenomen in andere betalingsstaten en rechtstreeks verwerkt door de dienst
Comptabiliteit.
180 Er vindt geen systematische archivering plaats om bijvoorbeeld een periodiek (jaarlijks of semestrieel) globaal
samenvattend overzicht te kunnen opstellen. De door Theseos gerealiseerde taken geven een foutstatus weer per
dossier, zonder verdere details.
181 Bij meer dan vier fouten wordt het proces stopgezet.
182 De reconciliatie wordt uitgevoerd op het aantal transacties en het globale bedrag dat is opgenomen in de bank- en
boekhoudbestanden, alsook op de in diverse tabellen opgenomen gegevens (Inventory en Payment pool).
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2.2.3

Controles bij de uitvoering van de betalingen en van de boeking

2.2.3.1
Betalingen
De jaarlijkse planning bepaalt op welke datums de bankbestanden zullen worden verzonden naar elke bankinstelling. De controles moeten garanderen dat de betaling binnen de
wettelijke termijn en op beveiligde wijze zal plaatsvinden. Vóór de betaling vergewist de
dienst Comptabiliteit zich ervan dat hij over voldoende liquide middelen beschikt.
De door de dienst uitgevoerde controles betreffen het genereren van evenveel boekhoudstaten en bankbestanden, alsook de coherentie tussen de in de bestanden vermelde bedragen
en een controleverslag van de betaalgegevens.
Het Rekenhof stelt vast dat de toegevoegde waarde van sommige van die controles niet is
aangetoond ten opzichte van de voorgaande controles183. Een personeelslid van niveau A
van de dienst Comptabiliteit, één van de vier medewerkers die gemachtigd zijn om dit te
doen, keurt de betaling elektronisch goed na afloop van die controles.
Eens de dienst Comptabiliteit de bestanden heeft goedgekeurd, bezorgt de dienst IT Operations ze aan de banken, zonder voorafgaande formele goedkeuring door de adviseur van de
dienst Comptabiliteit of van de administrateur-generaal184.
De integriteit van het bestand wordt gecontroleerd vóór en na de verzending ervan naar de
banken en wanneer de banken het ontvangen. De banken informeren de dienst Comptabiliteit enkel over de niet-uitgevoerde betalingen.
2.2.3.2
Boeking
De boeking begint bij de aanmaak van automatische voorlopige schrifturen. Volgens de
dienst Comptabiliteit voert het boekhoudprogramma a priori één enkele controle uit, die
bedoeld is om te voorkomen dat schrifturen worden ingevoerd op onbestaande rekeningen.
De dienst voert diverse controleacties uit:
•
•
•

hij verifieert en wijzigt sommige parameters van de voorlopige schriftuur, onder meer de
bankrekening die eraan gekoppeld is met het oog op de betaling 185;
hij reconcilieert de door het boekhoudprogramma geregistreerde bedragen met de papieren boekhoudstaten;
hij vergewist zich ervan dat de schrifturen en de gegevens coherent zijn 186.

Noch de dienst Comptabiliteit, noch de cel Controle van de AD Betalingen controleert het
verband tussen een pensioenrecht en de economische rekening ervan.

183 De IT-controle inzake de reconciliatie van alle bestanden met de basisgegevens bijvoorbeeld, of de controles uitgevoerd door de cel Controle. Bovendien is het niet uitgesloten dat die controles uit dezelfde bron afkomstige
gegevens met elkaar vergelijken.
184 Op basis van de bevoegdheidsdelegatie (dienstnota 11 van 4 maart 2016) mag de algemeen adviseur of de adviseur
tekenen in de plaats van de administrateur-generaal of de adjunct-administrateur-generaal in hun afwezigheid.
185 Standaard bevatten de voorlopige schrifturen altijd de bpost-bankrekening.
186 Hij verifieert bijvoorbeeld of een rekening voor kosten betreffende werknemerspensioenen geen creditsaldo vertoont.

FPD: betaling en boeking van de pensioenen / 111

De modaliteiten voor de goedkeuring van de definitieve schrifturen zijn niet geformaliseerd
en het resultaat van de controles wordt niet verwerkt in een rapportering of gehistoriseerd.
De dienst Comptabiliteit registreert vervolgens de definitieve schrifturen. Daarna worden
de boekhoudkundige schrifturen gereconcilieerd met de bankafschriften.
2.3
Controle van de betalingsgegevens
Het Rekenhof voerde ex-post-tests uit om de beheersing van het betalingsproces te evalueren. De tests hadden betrekking op alle cruciale stappen van het proces en op de kwaliteit en
de waarschijnlijkheid van de gegevens. Het was niet de bedoeling alle risico’s af te dekken.
Het Rekenhof voerde twee soorten tests uit. Met de coherentietests wilde het de gegevens
afkomstig uit verschillende of eenzelfde programma(‘s)187 reconciliëren. De relevantietests
waren bedoeld om de realiteit te verifiëren van de verrichtingen waarop de boekingen berusten.
De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de maandelijkse betalingen 2019 die zijn opgenomen in operationele en boekhoudkundige toepassingen.
De volgende vijf tests hebben geen enkele anomalie aan het licht gebracht:
•
•
•
•
•

maximum twaalf maandelijkse betalingen per gepensioneerde;
geen verschil tussen het brutobedrag en de componenten ervan;
toepassing van het principe van één betaling (één dossier = één vereffening);
één rijksregisternummer per pensioendossier;
overeenstemming tussen de door Theseos opgemaakte boekhoudbestanden en deze in
de boekhoudsoftware.

187 Met name Theseos, dat de betalingsgegevens weergeeft in vier tabellen (uitsplitsing, payment, payment target en
payment transaction), het boekhoudprogramma met de gegevens uit het grootboek en de opvolgingstool (whiteboard).
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De voornaamste resultaten van de andere tests zijn opgenomen in de onderstaande tabellen:
Tabel 28 – Coherentietests door het Rekenhof op gegevens afkomstig uit de software
Coherentietests

Resultaten

Reconciliatie van het aantal dossiers dat bij
de maandelijkse berekening van de rechten in
aanmerking wordt genomen (whiteboard) met
het aantal dossiers van de toepassing Theseos
(tabel Transaction) voor juni 2019

Er werd een verschil van 170.144 dossiers
vastgesteld188. De FPD geeft een algemene
uitleg voor het verschillende aantal dossiers en
de verschillende vermoedelijke aard189 van de
niet-opgenomen gevallen.

Reconciliatie per economische kostenrekening
van het jaartotaal dat is opgenomen
in de toepassing Theseos en in het
boekhoudprogramma voor alle betalingen

Van de 43 kostenrekeningen die in de twee
programma’s zijn opgenomen, vertonen er
39 een verschillend bedrag. De FPD heeft het
verschil voor de belangrijkste kostenrekening
verantwoord.

Nagaan of er een betaling is (creditering van Via de belettering van de verrichtingen in
een financiële rekening) voor het bedrag van SAP kan geen verband worden gelegd met
de nettopensioenen dat bij de schulden is de titel van de bestanden in Theseos. De
geregistreerd
reconciliatie werd dus enkel uitgevoerd op basis
van bedragen. Van 655 boekhoudbestanden
(maandelijkse vereffeningen) konden er
563 worden gereconcilieerd190.
Bron: Rekenhof

188 In het whiteboard staan 2.619.025 dossiers, en in de voor de betaling (Transaction) gebruikte tabel
2.448.881 (-170.144).
189 Het zou gaan om dossiers met een “stop betaling” evenals om dossiers zonder betaalbare rechten.
190 Voor de 92 andere hebben 48 bestanden betrekking op verrichtingen die geen aanleiding geven tot een betaling.
De overige 44 bestanden konden niet worden gereconcilieerd. De FPD heeft uitgelegd dat die boekhoudbestanden betrekking hebben op bewarende beslagen waarvoor de betaling geval per geval en niet globaal wordt bevolen.
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Tabel 29 – R
 elevantietests door het Rekenhof op de onderliggende verrichtingen van de boekingen
Relevantietests

Resultaten

Een analytisch overzicht Uit het analytische overzicht blijkt dat:
opstellen van de rechten •	
sommige in één enkele periode betaalbare rechten in andere
van de maandelijkse
periodes worden betaald191. Vervolgens vraagt de verhouding
vereffeningen
tussen bepaalde uitbetaalde rechten en het aantal gepensioneerden
om opheldering192. De FPD verwijst naar de regelgeving of naar de
algemene regels en heeft voor bepaalde gevallen de proportionaliteit
gecontroleerd. Hoewel de methode enigszins verschilt van die van
het Rekenhof, is de grootteorde gelijkaardig en zet ze de bevinding
niet op de helling.
•	
verschillende rechten atypische evoluties vertonen: sterke
stijging193 van gescheiden gepensioneerden, nettostijging van het
aantal “pensioenbonussen”194, plotse stijging van de lasten van de
maandelijkse welvaartsbonus in december. De FPD verwijst naar de
regelgeving en geeft onvoldoende uitleg voor de evolutie.
De dossiers oplijsten die •	
Het brutobedrag van de betaalbare rechten neemt
een toename van meer
tussen januari 2019 en december 2019 toe met 10 % tot 100 %
dan 10 % vertonen van
voor 18.490 gevallen. Voor een op aselecte wijze gekozen
het brutobedrag van
geval vloeit de evolutie voort uit nieuwe pensioenrechten die
de rechten195 tussen de
tussen januari en december werden toegekend. Het gecumuleerde
maandelijkse vereffening
bedrag ervan houdt geen rekening met het absolute maximum. De
van januari 2019 en die
FPD wijst erop dat dat geval door de controles werd ontdekt, maar
van december 2019
pas in mei 2020 aan het licht is gekomen196.
(tabel met de uitsplitsing) •	Het brutobedrag van de betaalbare rechten neemt met meer dan
100 % toe in 2.274 gevallen. Deze abnormale stijging kan onder
meer voortvloeien uit het bestaan van rechten van minder dan één
euro in januari 2019.
In Theseos het aantal In 2019 ontvingen 3.129 honderdjarigen minstens een pensioen.
gepensioneerden ouder In oktober beloopt dat cijfer 1.744. Ter vergelijking: Statbel telde er
dan 100 jaar en jonger 1.794 op 1 januari 2020 (Belgen en in België verblijvende niet-Belgen).
dan 60 jaar tellen
Daarnaast ontvingen 77.210 personen jonger dan 60 jaar een recht, of
3 % van het totale aantal gepensioneerden. De FPD haalt op algemene
wijze verschillende redenen aan (overlevingspensioenen, militairen
enz.).
In
Theseos
het
aantal
stortingen
tellen van meer dan
4.000 euro197 netto aan
pensioenbegunstigden

16.483 stortingen betroffen meer dan 4.000 euro, waaronder drie meer
dan 10.000 euro. De FPD heeft de gevallen van meer dan 10.000 euro
verantwoord. Hoewel de FPD regelmatig controles uitvoert op het
pensioenmaximum, heeft hij de regelmatigheid van de geïdentificeerde
gevallen niet verantwoord.

Bron: Rekenhof

191 Bijvoorbeeld het vakantiegeld.
192 Slechts 37 % van de gepensioneerde ambtenaren ontvangt vakantiegeld (er gelden verschillende voorwaarden
voor de toekenning van vakantiegeld, waaronder een rustpensioen van maximum 2.350,35 euro genieten). 47 %
van de gepensioneerden betaalt geen bedrijfsvoorheffing. Het aantal inhoudingen betreffende vergoedingen voor
begrafeniskosten verschilt van het aantal rechten inzake overheidspensioenen.
193 De pensioenen voor gescheiden werknemers stijgen met +10  % (9.600) en die van gescheiden zelfstandigen met
+6 % (2.000) tussen januari en december 2019.
194 Ze stijgen met meer dan 8.000 gevallen, terwijl de maatregel is geschrapt sinds eind 2014.
195 De jaarlijks betaalbare rechten zijn niet in de test opgenomen.
196 De FPD wijst erop dat hij in 2020 zal voortwerken aan de integratie van de overheidspensioenen in Theseos. Die
integratie is een opportuniteit om de geautomatiseerde controles op één of meer pensioenrechten te ontwikkelen
en te versterken.
197 Dit drempelbedrag werd gekozen op basis van het absolute maximum voor rustpensioenen voor ambtenaren
(6.668,68 euro bruto).
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De FPD wijst er in zijn antwoord op dat het resultaat van de meeste tests moet worden
genuanceerd. Hij verbindt zich ertoe controlemaatregelen te ontwikkelen die enerzijds
betrekking hebben op de koppeling tussen de economische rekeningen en de overheids
pensioenen en anderzijds op de regels voor de cumul tussen de stelsels.

3

Algemene conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof onderzocht het betalingsproces vanuit het oogpunt van de controleomgeving
en de beheersing van het proces. Het heeft ex-post-tests uitgevoerd op de kwaliteit en de
aannemelijkheid van de gegevens in de sleuteletappes van het proces. Het stelde zwakke
punten vast en formuleert aanbevelingen aan elke betrokkene om die op te lossen.
3.1
Controle-omgeving
Sommige aspecten van de interne beheersing zijn niet afgedekt, waardoor die moeilijk kan
worden geëvalueerd.
Het Rekenhof beveelt de FPD aan:
•
•
•
•

een globaal IT-veiligheidsbeleid te definiëren198;
een volledig en effectief internebeheersingssysteem in te voeren199;
controleactiviteiten te integreren in het HR-beleid in termen van definities van profielen
en opleiding;
een toegangsbeleid voor de toepassingen te definiëren met betrekking tot controles.

3.2
Beheersing van het betalingsproces en controleactiviteiten
Bij gebrek aan controledoelstellingen en risicoanalyses door het management kunnen de
doeltreffendheid van de uitgevoerde controles en de relevantie ervan moeilijk systematisch
worden geëvalueerd.
Het Rekenhof beveelt aan:
Aan de IT-diensten:
•

•
•

de maatregelen inzake IT-controle voor de berekening van de rechten te documenteren
en de relevantie en doeltreffendheid ervan te verifiëren op basis van een risicoanalyse
van het volledige betalingsproces en alle achteraf gerealiseerde controles;
te voorzien in een rapportering over incidenten aan de hand waarvan de doeltreffendheid en de relevantie van de controles kunnen worden geëvalueerd;
te onderzoeken of het mogelijk is om alle rechten te berekenen vóór elke vereffening.

198 Een dergelijk beleid omvat onder meer de identificatie van risico’s en zwakke punten in verband met al dan niet
vrijwillige intrusie in een systeem of een deel ervan, de beveiliging en traceerbaarheid van de toegangen, de definitie van de profielen die toegangen kunnen toekennen of afnemen, het beheer van een centraal jaaroverzicht van
gebruikers, de exclusieve uitoefening van de functie Chief Information Security Officer (CISO).
199 Dat systeem berust op drie fundamentele elementen: 1) het definiëren van SMART operationele doelstellingen
voor de controleactiviteiten, afgestemd op het in de strategische doelstelling opgenomen onderdeel over een correcte betaling, 2) een risicoanalyse ten aanzien van de operationele doelstellingen en 3) de uitwerking en documentering van controlemaatregelen die zijn afgestemd op de geïdentificeerde risico’s.
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Aan de AD Betalingen:
•
•

•
•
•
•

haar rol als process owner op te nemen en toezicht te houden op de stappen voorafgaand
aan en volgend op haar eigen activiteiten;
de relevantie van de uitgevoerde controles opnieuw te onderzoeken op basis van een
risicoanalyse van het volledige betalingsproces en, indien nodig, bijkomende controlemaatregelen door te voeren;
te beschikken over tools aan de hand waarvan grote databases kunnen worden geanalyseerd, en over rapporten die zijn aangepast aan de controles;
te voorzien in voldoende tijd om de controles uit te voeren;
de resultaten van de controleactiviteiten op te nemen in een systematische en gestandaardiseerde rapportering, om de evaluatie en de aansturing ervan te verbeteren;
in de functionele specificaties de verwachtingen te beschrijven ten aanzien van de ITdiensten met betrekking tot de uit te voeren of te verbeteren controles en de verwachte
rapporten.

Aan de dienst Comptabiliteit:
•

•

•
•
•

de controles te formaliseren door de relevantie ervan te evalueren, onder meer ten opzichte van de controles die vooraf worden uitgevoerd, en de risico’s te definiëren die ze
afdekken;
te voorzien in een rapportering over het resultaat van de controles die worden uitgevoerd bij de betaling en bij de boeking, om de evaluatie en de aansturing daarvan te
verbeteren;
controles uit te voeren op het verband tussen de pensioenrechten en de economische
rekeningen;
het toegangsbeleid voor de bankbestanden te formaliseren;
de bankbestanden laten goedkeuren door de administrateur-generaal of de verantwoordelijke adviseur voordat de dienst IT Operations ze verstuurt naar de banken.

3.3
Controle van de betalingsgegevens
De AD Betalingen voert tot op heden geen ex-post-controle uit op de betalingsgegevens. Uit
de uitgevoerde tests blijkt dat de operationele diensten atypische situaties zouden moeten
analyseren. De FPD heeft niet altijd een precies antwoord verstrekt op de resultaten van de
tests.
Het Rekenhof beveelt de FPD aan zelf tests uit te voeren, om de risico’s in verband met het
betalingsproces beter te beheersen.

4

Antwoord van de FPD

De FPD verbindt zich er in zijn antwoord van 14 augustus 2020 toe de aanbevelingen te onderzoeken om een actieplan uit te werken om de controle-omgeving en –mechanismen te
versterken en de huidige controles indien nodig nog doeltreffender te maken.
Hij benadrukt eveneens dat hij aandacht besteedt aan de continue verbetering van zijn
processen en aan het optimaliseren van zijn diensten.
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RIZIV: wijzigingen
van de erkenningsnormen
voor de ziekenhuizen
Sinds 1 juli 2014 kunnen de deelentiteiten (de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) de normen vastleggen waaraan ziekenhuizen,
ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties moeten voldoen. De uitoefening
van die bevoegdheden kan echter gevolgen hebben voor de federale begroting en de begroting
van de sociale zekerheid. Overeenkomstig artikel 5, § 1, I van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft het Rekenhof een verslag opgesteld over de
weerslag van de gewijzigde erkenningsnormen die tussen 1 juli 2014 en 31 december 2019 van
kracht zijn geworden.

1

Inleiding

Door de zesde staatshervorming zijn de deelentiteiten (de gemeenschappen200 en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) op 1 juli 2014 bevoegd
geworden voor de organisatie van het gezondheidszorgbeleid in en buiten de verplegingsinrichtingen201. Daardoor kunnen zij de normen vastleggen waaraan ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties moeten voldoen om te worden
erkend. De federale overheid blijft echter bevoegd voor de organieke wetgeving, de basisregels van de programmatie202 en de financiering van de exploitatie.
Door die bevoegdheidsverdeling bestaat de mogelijkheid dat een wijziging van de erkenningsnormen door een gemeenschap gevolgen heeft voor de federale begroting en de begroting van de sociale zekerheid. Die gevolgen zullen zich voordoen in de financiering van
de werkingskosten van de ziekenhuizen en in de uitgaven voor geneeskundige verzorging.
De wetgever heeft het Rekenhof daarom een dubbele opdracht gegeven:
•

Voor elk ontwerp of voorstel van decreet, elk amendement op een ontwerp of voorstel
van decreet en elk ontwerp van besluit dat de erkenningsnormen van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties wijzigt, moet het de gevolgen
op korte en lange termijn voor de begroting van de federale overheid en van de sociale
zekerheid evalueren203.

200 De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De Franse Gemeenschap
heeft de uitoefening van de bevoegdheid voor alle ziekenhuizen, behalve de universitaire ziekenhuizen, overgedragen aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.
201 Artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd door
artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.
202 Dit is een planning, door de federale overheid, van het aanbod aan ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten op basis van
de algemene en specifieke zorgbehoeften voor het volledige grondgebied en per gemeenschap.
203 Artikel 5, § 1, I, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
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•

Na afloop van het begrotingsjaar moet het een omstandig verslag opstellen over de
weerslag, in het vorige begrotingsjaar, van de van kracht zijnde erkenningsnormen in de
deelentiteiten204.

Dit artikel heeft betrekking op alle wijzigingen van erkenningsnormen waartoe de deelentiteiten beslist hebben en waarvoor de besluiten tussen 1 juli 2014 en 31 december 2019 van
kracht zijn geworden.

2

Procedure

Voor de voorbereiding van zijn artikel heeft het Rekenhof op 15 juli 2020 het advies gevraagd over de weerslag, op de federale begroting of de begroting van de sociale zekerheid,
van de in werking getreden besluiten aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV);
het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap;
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;
het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ; voor de besluiten van de Franse Gemeenschap
en het Waalse Gewest);
de Directie van de Lokale Besturen en de Sociale Actie van het ministerie van het Waals
Gewest;
het Fachbereich Gesundheit und Senioren van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;
de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(Iriscare) van Brussel-Hoofdstad.

Iriscare heeft op 23 juli 2020 geantwoord dat de materie niet tot zijn bevoegdheden behoort
en wordt opgevolgd door de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie. Die diensten hebben geantwoord op 12 augustus 2020, het AviQ
op 10 augustus 2020, het RIZIV op 20 augustus 2020, het Fachbereich Gesundheit und Senioren van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap op 24 augustus 2020 en het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid op 14 september 2020.
De Directie van de Lokale Besturen en de Sociale Actie van het ministerie van het Waals
Gewest en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hadden op 15 september 2020 niet geantwoord.
Het Rekenhof heeft zijn evaluatie op 16 september 2020 bezorgd aan de eerste minister,
de ministers-presidenten van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie en de
voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van Brussel-Hoofdstad.

204 Artikel 5, § 1, I, achtste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
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3

Weerslag tijdens het begrotingsjaar

Tussen 1 juli 2014 en 31 december 2019 zijn 21 besluiten in werking getreden die de erkenningsnormen in de ziekenhuizen wijzigen. Die werden in zestien dossiers aan het Rekenhof
voorgelegd205. Uit de analyse van de dossiers en de antwoorden van de bevoegde administraties blijkt dat twee besluiten een (eenmalige) weerslag hadden op de begroting van de
federale Staat (zie punt 3.1). De andere wijzigingen van normen hebben volgens het RIZIV
en de administraties van de deelentiteiten geen weerslag op de begroting (zie punt 3.2).
3.1
Wijzigingen met een budgettaire impact
Wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om te
worden erkend
Volgens artikel 13 van dat besluit moet het ziekenhuis, waartoe het medisch interventieteam behoort, ten minste één ziekenwagen hebben. Die ziekenwagens moeten beantwoorden aan een aantal, door de (federale) overheid vastgestelde uiterlijke kenmerken. Het koninklijk besluit van 12 november 2017206 heeft die uiterlijke kenmerken gewijzigd. Het is van
toepassing op alle nieuwe voertuigen die worden gebruikt voor de dringende geneeskundige hulpverlening. Bestaande voertuigen moeten uiterlijk op 12 december 2021 zijn aangepast207. De Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
hebben op respectievelijk 13 februari 2018 en 23 januari 2019 een ontwerp van besluit aan
het Rekenhof voorgelegd. Met die besluiten wijzigen ze het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 zodat dat koninklijk besluit voor de uiterlijke kenmerken van de voertuigen
verwijst naar het koninklijk besluit van 12 november 2017.
Volgens het protocolakkoord van 27 maart 2017 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake patiëntenvervoer zal de
federale overheid de investeringsuitgaven voor de aanpassing van de ziekenwagens aan het
koninklijk besluit van 12 november 2017 financieren. Daarvoor is in de federale uitgavenbegroting een vastleggingskrediet ingeschreven van 3,8 miljoen euro208. Volgens de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is in 2019 132.875,60 euro
betaald aan de Vlaamse Gemeenschap en 71.004,50 euro voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om de voertuigen in overeenstemming te brengen met het koninklijk besluit van 2017209. Het gaat om een eenmalige uitgave.
3.2
Wijzigingen zonder budgettaire impact
Uit de antwoorden van het RIZIV en de administraties van de deelentiteiten blijkt dat de
volgende wijzigingen geen weerslag hebben gehad op de federale begroting of de begroting

205 Vijf adviesvragen hadden betrekking op telkens twee besluiten.
206 Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die
ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening.
207 Zie artikel 17 van het koninklijk besluit van 12 november 2017.
208 Basisallocatie 25.52.21.12.1113 (Werking van de dringende geneeskundige hulpverlening) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en gefinancierd met middelen uit de interdepartementale
provisie voor terrorisme.
209 De FOD registreert de uitgaven volgens het gewest waar de voertuigen worden gebruikt en niet overeenkomstig
de bevoegdheidsverdeling uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
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van de sociale zekerheid. De antwoorden bevestigen het advies dat het Rekenhof naar aanleiding van de voorgelegde ontwerpen heeft verstrekt.
Omdat een zelfde tekst soms door verschillende deelentiteiten werd gewijzigd, wordt in dit
overzicht uitgegaan van de gewijzigde besluiten.
a) Besluiten die de overgangsbepalingen van de koninklijke besluiten van 27 april 1998 en 10 augustus 1998 verlengen tot 31 december 2020
De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest hebben besluiten uitgevaardigd om de overgangsbepalingen te verlengen tot 31 december 2020 van:
•

•

artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden;
artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de
normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om te worden erkend.

Die overgangsbepalingen hebben betrekking op de beroepskwalificaties van het personeel
dat de aan die functies verbonden taken uitvoert.
b) Besluiten tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan
De Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest hebben besluiten uitgevaardigd tot wijziging van
de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die
door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan.
De wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 past in het protocolakkoord van 24 oktober 2016210 dat de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus regelt voor de opmaak, actualisatie, validatie en implementatie van het ziekenhuisnoodplan. Via de gewijzigde besluiten worden de terminologie en de inhoud van de
ziekenhuisnoodplannen geharmoniseerd, de goedkeuringsprocedures gefaciliteerd en de
taken en verantwoordelijkheden verduidelijkt.

210 Protocolakkoord van 24 oktober 2016 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130,
135 en 138 van de Grondwet inzake ziekhuisnoodplanning.
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c) Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma’s
cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden en een ministerieel besluit tot nadere omschrijving van de registraties door de zorgprogramma’s cardiale pathologie B
Door de wijziging van de artikelen 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse regering van
24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma’s cardiale
pathologie B moeten voldoen om erkend te worden, wordt, naast het algemeen ziekenhuis,
ook aan het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht gegeven een selectie van gegevens te publiceren. Het ministerieel besluit bepaalt hoe die gegevens moeten worden geselecteerd en legt de regels vast voor de publicatie.
d) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 4 van het koninklijk
besluit van 26 april 2007 houdende de vaststelling van de normen waaraan het coördinerend
gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend
Door de wijziging van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 moeten
aan de medische borstkliniek verbonden geneesheren-specialisten in de heelkunde of gynaecologie jaarlijks elk ten minste 30 heelkundige ingrepen verrichten op het vlak van de
behandeling van borstkanker en moet ten minste één van hen drie jaar ervaring hebben op
het vlak van borstkankerchirurgie. De voorheen in het koninklijk besluit opgenomen voorwaarde dat "ten minste één van hen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning in
de eerste hand het (…) vereiste aantal ingrepen heeft verricht" werd opgeheven.
e) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de thematische zorgstrategische planning
Dit besluit maakt het mogelijk dat een ziekenhuis vooraf over een goedgekeurd zorgstrategisch plan moet beschikken om een planningsvergunning, erkenning en aanwijzing te
kunnen krijgen. Het geeft aan de minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, delegatie
om te bepalen voor welke thema’s dat nodig is.
f) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
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Dit besluit wijzigt:
•

•

•

•

punt 9°quater van rubriek "III Organisatorische normen" van de bijlage "Algemene normen die op al de inrichtingen toepasselijk zijn" bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen moeten worden nageleefd, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1994 (artikel 14 van het
besluit);
artikel 10/21 van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de
normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd
op 7 augustus 1987, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2012 (artikel
15 van het besluit);
artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de
normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend (artikel 16 van het besluit);
artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten
voldoen om te worden erkend (artikel 17 van het besluit).

Met die wijzigingen brengt de Vlaamse Regering de besluiten inzake de verwerking van persoonsgegevens in de ziekenhuizen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (de algemene
verordening gegevensbescherming). De kosten voor de aanpassing van de informaticatoepassingen van de ziekenhuizen aan de nieuwe regels worden gedragen binnen de huidige
ziekenhuisbudgetten.
g) Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het koninklijk besluit van
10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten en artikel 9 van het koninklijk besluit
van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de
ziekenhuizen moet voldoen wat betreft het jaarverslag
Dit besluit stemt de regels voor de rapportering door de ombudspersoon in een ziekenhuis
af op de regeling van de Vlaamse overheid. Het bepaalt dat de ombudspersoon het jaarverslag over zijn werking voortaan moet bezorgen aan de Vlaamse ombudsman in de plaats
van aan de Federale Commissie Rechten van de patiënt. Het wijzigt ook de inhoud van het
verslag en het tijdstip waarop het moet worden bezorgd.

4

Besluit

Tussen 1 juli 2014 en 31 december 2019 zijn 21 besluiten in werking getreden die de erkenningsnormen in de ziekenhuizen wijzigen. Twee daarvan hebben (éénmalig) een weerslag gehad op de begroting van de FOD Volksgezondheid. De financiering door de FOD
Volksgezondheid gebeurt overeenkomstig de verbintenissen van het protocolakkoord van
27 maart 2017.
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OISZ: opvolging van de
interne-auditfunctie
In 2019 hebben de interne-auditdiensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid
met de steun van het Gemeenschappelijk Auditcomité (GAC) onder meer de gemeenschappelijke methodologische leidraad en de kwaliteitsbewaking verder uitgebouwd. Een “peer review”
werd voorbereid die in de periode 2020-2021 zal worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen belangrijk zijn voor het verder verbeteren van de werking, kwaliteit en maturiteit van de
interne-auditdiensten. Het GAC ziet ook mogelijkheden voor verbetering inzake de certificering van de rekeningen, het risicomanagement en de interne beheersing, alsook wat betreft de
middelen die aan de interne-auditfunctie worden toegewezen.

1

Inleiding

In het Boek 2010 over de Sociale Zekerheid bracht het Rekenhof verslag uit over de invoering van de interne audit in de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)211. Naast
de algemene vaststelling dat de ontwikkeling van de interne audit nog aan het begin stond
en dat de uitbouw en organisatie ervan een groeiproces van verschillende jaren zou zijn,
deed het Rekenhof een aantal specifieke vaststellingen en aanbevelingen. Om aan die aanbevelingen tegemoet te komen, besliste het College van de OISZ (hierna: het College) een
gemeenschappelijk kader uit te werken voor de organisatie en de werking van de interne audit bij de OISZ. Dat resulteerde in een gemeenschappelijk charter voor de interne-
auditfunctie en een gemeenschappelijk charter voor een auditcomité. Eind 2014 hadden alle
OISZ het charter voor de interne-auditfunctie aanvaard. Eind 2019 beschikten alle OISZ
over een interne-auditfunctie212. Wat het auditcomité betreft, hadden de OISZ de keuze tussen twee modellen. Het RSVZ en Famifed213 kozen voor het Instellingsspecifiek Auditcomité
(IAC), opgericht bij de instelling zelf. De opdracht van een dergelijk comité gaat van de
goedkeuring van het auditplan tot het maken van afspraken over de budgetten en middelen
van de dienst Interne Audit214. De andere OISZ (behalve KSZ en eHealth215) kozen voor het
model waarbij het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de OISZ (GAC)216 en het algemeen
beheer van de instelling217 samen de taak van auditcomité vervullen. In dat model neemt
het algemeen beheer de functionele en administratieve taken van de auditfunctie op zich
en staat het GAC in voor een methodologische toetsing en opvolging van het auditplan en
van de werking van de interne-auditfunctie binnen de instelling.

211 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2010, p. 106-111, www.rekenhof.be.
212 Bij de KSZ en eHealth neemt de informatieveiligheidsdienst de rol van interne-auditdienst op.
213 De bevoegdheid voor de gezinsbijslag is in 2018 en 2019 overgedragen aan de gemeenschappen. Daardoor heeft
Famifed sinds 1 januari 2020 zijn activiteiten stopgezet. De instelling blijft juridisch nog bestaan totdat alle verrichtingen voor de ontbinding ervan zijn afgehandeld.
214 Andere taken van het IAC zijn de goedkeuring van de auditrapporten en het jaarverslag en de evaluatie van het
hoofd van Interne Audit.
215 Bij de KSZ en eHealth neemt het beheerscomité de rol van auditcomité op zich.
216 Het GAC is samengesteld uit vier experten en vier vertegenwoordigers van de sociale partners in de beheersorganen van de OISZ. Het is operationeel sinds 2016.
217 Dit begrip verwijst naar de administrateur-generaal of zijn adjunct.
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Daarnaast zijn ook in de bestuursovereenkomsten tussen de OISZ en de federale Staat gemeenschappelijke verbintenissen opgenomen voor alle OISZ.
De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de interne-auditfuncties bij de OISZ. Het Rekenhof heeft de ontwikkelingen systematisch gevolgd en geeft
hierna een overzicht van de huidige situatie.
Het GAC heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geantwoord dat het zich
aansluit bij de stand van zaken.

2

Gemeenschappelijk Auditcomité

Het GAC ziet toe op de onafhankelijkheid, de objectiviteit, de kwaliteit en de methodologie
van de betrokken interne-auditdiensten. Het wil bovendien bijdragen tot de structurering
van de relaties met andere controleactoren in het kader van single audit (zie hierna). Daarom besteedde het GAC tijdens zijn vergaderingen in 2019 systematisch aandacht aan de
ontwikkelingen in de OISZ rond dit thema. Volgens zijn activiteitenrapport heeft het GAC
in 2019 vier keer vergaderd.
Waar 2017 in het teken stond van het in kaart brengen van de situatie in de interne-auditdiensten van de OISZ, legde het GAC in 2018 het accent op methodologische ondersteuning.
Dat was ook in 2019 het geval. Zo analyseerde het GAC de auditplannen 2019, de activiteitenverslagen 2018 en de opvolging door de interne-auditfuncties van hun aanbevelingen.
Uit die evaluatie door het GAC blijkt dat de interne-auditfuncties “in wisselende mate” gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen die het Comité in 2018 heeft gedaan. In zijn
verslag wijst het GAC erop dat de middelen voor de interne audit soms zeer ontoereikend
zijn218. Het aantal personeelsleden dat wordt ingezet voor de interne-auditfuncties is over
het algemeen beperkt (één tot drie personeelsleden). Daardoor kan bij onvoorziene afwezigheid de werking van de interne-auditfuncties in het gedrang komen. De maturiteit is
dan ook verschillend in elke instelling: sommige “bevinden zich op het niveau van de 'best
practices', terwijl andere zich nog in een voorbereidend stadium van de opbouw van een doeltreffende interne audit bevinden”219.
Het GAC merkt verder op dat er bij verschillende instellingen inspanningen nodig zijn om
de interne beheersing en het risicobeheer voldoende te ontwikkelen. De interne-audit
functies van bepaalde instellingen hebben melding gemaakt van een zwakke interne beheersing.
Het GAC heeft de instellingen in 2019 ook gevraagd de recentste verslagen van de bedrijfsrevisoren te bezorgen. Op basis hiervan blijft het GAC “de nadruk leggen op de noodzaak van
een snelle certificatie van de rekeningen”220. “In elke instelling zijn bedrijfsrevisoren aangesteld,
218 In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid stelde ook het Rekenhof vast dat sommige interne-auditdiensten onderbemand zijn in verhouding tot de complexiteit van hun opdrachten, zie Rekenhof, “Opvolging van de interneauditfunctie”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 83-94, www.rekenhof.be.
219 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, Activiteitenrapport 2019, p. 8 (niet gepubliceerd).
220 Ibid, p. 5.
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maar de omschrijving van hun opdracht stelt hen niet in staat de rekeningen te certificeren.
Bovendien heeft hun rapportage te lijden onder abnormale en herhaaldelijke vertragingen”221.
Ook het Rekenhof heeft in het verleden al gewezen op het belang van de certificering van
de rekeningen volgens internationale normen222.
Tot slot nodigt het GAC “de managers van de OISZ uit om snel, op een collegiale of via een
specifieke aanpak, drie elementen” van goed bestuur “te ontwikkelen: financiële certificering,
risicomanagement en interne controle, en de middelen die aan de interne-auditfunctie worden
toegewezen”223.

3

Overleg tussen auditdiensten

De gemeenschappelijke methodologische leidraad binnen het Platform Interne audit (Platina) werd in 2019 verder uitgediept inzake de werkwijze voor het opstellen van een auditplan
en over het gebruik van een gemeenschappelijke tabel voor de opvolging van de auditaanbevelingen en van de actieplannen die hieraan door het management worden verbonden224.
Het Platinanetwerk besteedde in 2019 ook aandacht aan kwaliteitsbewaking en –verbetering. Het bereidde een peer review voor, die het in 2020-2021, onder begeleiding van een
externe consultant, zal uitvoeren225.

4

Single audit

Om de controlelast zoveel mogelijk te beperken, streven de OISZ naar de invoering van het
principe van single audit. Daarbij stemmen de verschillende controle-actoren hun activiteiten binnen eenzelfde instelling op elkaar af. De bestuursovereenkomsten bepalen dat de
OISZ, via het College, initiatieven zullen nemen om de planning en de methoden van de
interne-auditdiensten af te stemmen op de activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ, in eerste instantie het Rekenhof226.
In 2019 vond net als voorgaande jaren, overleg plaats tussen de leden van de werkgroep
Interne Audit binnen het College. Dit overleg wordt voortgezet in 2020.
Daarnaast heeft een delegatie van het College overlegd met het Rekenhof om de mogelijkheden van betere onderlinge samenwerking te onderzoeken. Dat overleg ging vooral over
de mogelijkheden van single audit bij de uitvoering van audits naar de goede besteding van
de overheidsmiddelen. Ook de certificering van de rekeningen kwam daarbij ter sprake.
Het overleg wordt in 2020 voortgezet.

221 Ibid, p. 8.
222 Rekenhof, “Opdracht van de revisoren bij de OISZ”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 87-95, www.rekenhof.be.
223 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, Activiteitenrapport 2019, p. 8, (niet gepubliceerd).
224 In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid heeft het Rekenhof de auditdiensten aanbevolen meer te steunen op een
onderbouwde risicoanalyse en meer aandacht te hebben voor de opvolging van de aanbevelingen en actieplannen.
225 In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat nog vooruitgang kan worden geboekt op
het vlak van de kwaliteitsbewaking.
226 Die verbintenis was al opgenomen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en wordt hernomen in de bestuursovereenkomsten 2016-2018 (koninklijke besluiten van 21 april 2016, gepubliceerd op 13 december 2016), die werden verlengd voor de jaren 2019-2020. De afstemming kan erin bestaan dat de verschillende actoren een protocol
sluiten.
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5

Toekomstige acties

In de periode 2020-2021 zullen de leden van het Platinanetwerk via een peer review de kwaliteit van elkaars interne-auditdiensten evalueren. Daarmee willen ze de conformiteit met
de normen van het Instituut voor Interne Audit evalueren en de bestaande werkwijzen en
structuren onder de loep nemen met het oog op een actieplan voor continue verbetering
van de kwaliteit van de interne-auditdiensten. De resultaten van de peer review zullen belangrijk zijn voor de verdere verbetering van de auditwerkzaamheden, het verhogen van de
toegevoegde waarde van de auditdiensten en de verdere vormgeving van de methodologische leidraad, alsook laten ze het GAC toe een globaal beeld te hebben van het niveau van
maturiteit van alle instellingen. Eind 2020 wordt een eerste tussentijdse rapportering over
de peer review verwacht.
2020 wordt ook een belangrijk jaar om de aanbevelingen van het GAC verder door te voeren
en zo te voldoen aan de minimale maturiteit die wordt vooropgesteld. Het GAC zal hiertoe
samenwerken met elke instelling om een beter inzicht te krijgen in hun specifieke kenmerken en om oplossingen te bevorderen om de bovengenoemde problemen aan te pakken. In
2020 zal het GAC ook zijn monitoring van de interne beheersing en het risicobeheer in de
OISZ voortzetten, alsook single audit.

6

Conclusies

In 2010 concludeerde het Rekenhof dat de organisatie en uitbouw van de interne audit bij de
OISZ een groeiproces van verschillende jaren zou zijn. Intussen hebben de OISZ verschillende initiatieven genomen om een volwaardige interne audit uit te bouwen.
Zo hebben alle instellingen een interne-auditdienst die werkt volgens het auditcharter dat
het College van OISZ heeft goedgekeurd en is er onderling overleg via het Platinanetwerk.
Ook de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditcomité is het resultaat van de inspanningen om de interne-auditfunctie verder te professionaliseren.
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat sommige interneauditdiensten onderbemand zijn in verhouding tot de complexiteit van hun opdrachten.
Het stelde ook vast dat nog vooruitgang kan worden geboekt op het vlak van de kwaliteitsbewaking (bv. door een evaluatie van de uitgevoerde audits). De interne-auditdiensten
moeten ook meer steunen op een onderbouwde risicoanalyse en meer aandacht hebben
voor de opvolging van de aanbevelingen en actieplannen. In een andere audit (Boek 2017
over de Sociale Zekerheid) wees het Rekenhof ook op het belang van de certificering van de
rekeningen volgens internationale normen.
Het GAC formuleert gelijkaardige aanbevelingen. Daarvoor heeft het de auditplannen,
jaarverslagen en de zelfevaluaties die de interne-auditdiensten op zijn vraag hebben uitgevoerd, geanalyseerd.
Waar het GAC in 2017 vooral de situatie in de interne-auditdiensten van de OISZ in kaart
bracht en onderzocht, legde het in 2018 het accent op methodologische ondersteuning.
Daarvoor heeft het kunnen rekenen op de medewerking van de interne-auditdiensten die
de methodologische aanbevelingen uit 2017 hebben uitgevoerd. Zo werd een gezamenlijke
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methode uitgewerkt om auditplannen op te stellen en uitgevoerde audits op te volgen. Dit
werd in 2019 verder uitgediept door uitwisseling van ervaringen en goede praktijken binnen het Platinanetwerk.
Het GAC ziet vooruitgang voor de interne-auditfuncties van de OISZ, maar oordeelt dat de
maturiteit nog altijd verschillend is in elke instelling en dat de middelen voor de interne
audit soms zeer ontoereikend zijn. In 2019 werd binnen het Platinanetwerk een peer review
voorbereid, die zal worden uitgevoerd in de periode 2020-2021. Deze peer review past in
het kader van kwaliteitsbewaking en –verbetering en de resultaten ervan zullen belangrijk
zijn met het oog op de verdere verbetering van de werking, kwaliteit en maturiteit van de
interne-auditdiensten.
Ook inzake de ontwikkeling van de interne beheersing en het risicobeheer stelt het GAC
verschillende niveaus van maturiteit vast.
Tot slot wijst het GAC op het gebrek aan onafhankelijke certificering van de OISZ-jaar
rekeningen. Hoewel in elke instelling bedrijfsrevisoren zijn aangesteld, stelt de omschrijving van hun opdracht hen niet in staat de rekeningen te certificeren. Bovendien heeft hun
rapportering volgens het GAC te lijden onder abnormale en herhaaldelijke vertragingen.
Het GAC vraagt om snel werk te maken van de financiële certificering, het risicomanagement en de interne beheersing, en voldoende middelen vrij te maken voor de interne-
auditfunctie.

III

DEEL

Andere thema’s
van de sociale zekerheid
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Weerslag van de COVID-19gezondheidscrisis op de
ontvangsten en uitgaven
van de sociale zekerheid
Het Rekenhof heeft de weerslag op de begroting van de sociale zekerheid onderzocht van de
maatregelen die werden genomen in het kader van de sociale zekerheid ten gevolge van de
COVID-19-gezondheidscrisis. Het gaat meer bepaald om:
•
•

•

steunmaatregelen voor de werkgevers en de zelfstandigen als schuldenaars van bijdragen;
steunmaatregelen voor de sociaalverzekerden (werknemers en zelfstandigen) die schade
ondervonden door de beperkende maatregelen van de overheid of die besmet werden met
COVID-19;
de terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met COVID-19 door de verzekering
geneeskundige verzorging en de toekenning van bijkomende financiële middelen aan de ziekenhuizen.

Volgens de op 15 augustus 2020 beschikbare en nog partiële gegevens bedraagt het verlies aan
ontvangsten voor 2020 6,2 miljard euro, terwijl de bijkomende uitgaven door de gezondheidscrisis op 7,8 miljard liggen.

1

Inleiding

1.1
Context
De beperkingen die de overheid vanaf de tweede helft van maart heeft opgelegd om de
verspreiding van het COVID-19-virus te beperken, hebben een grote weerslag op sociaaleconomisch en maatschappelijk vlak. Dat dwong de verschillende overheden, elk voor hun
bevoegdheden, maatregelen te nemen. Zo zijn binnen de federale sociale zekerheid een
aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het gaat meer
bepaald om:
•
•

•

de steunmaatregelen voor werkgevers en zelfstandigen in hun hoedanigheid van schuldenaars van bijdragen;
de steunmaatregelen voor de sociaalverzekerden (werknemers, zelfstandigen) die door
de beperkende maatregelen van de overheid zijn getroffen of besmet zijn geraakt met
het COVID-19-virus;
de terugbetaling van specifieke, aan COVID-19 gelinkte uitgaven door de verzekering
voor geneeskundige verzorging en bijkomende financiële middelen voor de ziekenhuizen.

Voor die maatregelen maakte de regering vaak gebruik van bestaande instrumenten, waarvan ze de toepassingsvoorwaarden uitbreidde (bv. voor het overbruggingsrecht bij de zelf-
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standigen of de tijdelijke werkloosheid) of de aanvraagprocedures versoepelde (bv. voor het
uitstel van
betaling van Daarnaast
socialezekerheidsbijdragen
of de criteria
voor die
het specifiek
recht op tijdelijke
tijdelijke
werkloosheid).
werden ook maatregelen
genomen
verband
werkloosheid).
Daarnaast
werden
ook
maatregelen
genomen
die
specifiek
verband houden
houden met de COVID-19-crisis (bv. inzake ouderschapsverlof of verstrekkingen
voor
met de COVID-19-crisis (bv. inzake ouderschapsverlof of verstrekkingen voor gezondheidsgezondheidszorg).
zorg).
De OISZ ramen de impact op de begroting 2020 van de sociale zekerheid voorlopig op
ongeveer 14 miljard euro (zie grafiek hierna). Daarin is ook de weerslag begrepen van de
De OISZ ramen de impact op de begroting 2020 van de sociale zekerheid voorlopig op onstructurele minderontvangst aan bijdragen als gevolg van de geringere economische
geveer 14 miljard euro (zie grafiek hierna). Daarin is ook de weerslag begrepen van de strucactiviteit.
turele minderontvangst aan bijdragen als gevolg van de geringere economische activiteit.
Grafiek 8 – Budgettaire weerslag van de COVID-19-crisis (in miljoen euro)

Grafiek 8 – Budgettaire weerslag van de COVID-19-crisis (in miljoen euro)
Totale impact: 14 miljard euro
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1.2
Procedure
1.2 Rekenhof
Procedure
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Middenstand,
Zelfstandigen,
KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke
1 september 2020 via haar beleidscel dat ze geen opmerkingen had. De twee andere ministers
Integratie. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid antwoordde op 1 september 2020 via haar beleidscel dat ze geen opmerkingen had. De twee andere ministers hebben op 7 september 2020 geantwoord. De tekst hierna houdt rekening met hun antwoorden.
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2

Bijdragen van werkgevers en zelfstandigen

Door de COVID-19-crisis worden de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer geconfronteerd met een structureel verlies aan bijdragen. Om de (stijgende) uitgaven voor
prestaties te kunnen blijven financieren, kunnen zij een beroep doen op een onbeperkte
kredietlijn bij het Agentschap voor de Schuld.
2.1
Bijdragen voor de RSZ-Globaal Beheer
Door de COVID-19-crisis moesten sommige ondernemingen verplicht hun activiteiten (tijdelijk) stopzetten. Andere deden dat vrijwillig of zagen hun omzet dalen. Daarom hebben
veel ondernemingen voor hun personeel een beroep gedaan op het stelsel van tijdelijke
werkloosheid (om economische redenen of door overmacht, zie punt 3.2.1).
Om de werkgevers zelf te helpen, voorziet het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020227
in een uitstel van de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen tot 15 december 2020,
zonder dat daarvoor verhogingen of verwijlintresten worden aangerekend. Dat uitstel geldt
voor de betaling van:
•
•
•
•
•

het derde voorschot en saldo voor het eerste kwartaal 2020;
de voorschotten en het saldo voor het tweede kwartaal 2020;
het debetbericht jaarlijkse vakantie228;
de maandelijkse afbetalingen van lopende afbetalingsplannen;
de nog te betalen wijzigende berichten.

Dat uitstel kan op twee manieren worden toegekend.
Tabel 30 – Aantal werkgevers die uitstel van betaling hebben gekregen
Maatregelen

Aantal werkgevers

Automatisch uitstel voor werkgevers die verplicht hun activiteiten
moesten stopzetten (bv. werkgevers actief in de horeca, de cultuur,
de recreatie of de sport)

65.300

Uitstel voor werkgevers die verklaren:
— dat zij hun activiteiten vrijwillig hebben stopgezet, bv. omdat ze de
sanitaire maatregelen niet kunnen naleven of omdat hun leveranciers of
klanten hun activiteiten moesten stopzetten;
— dat hun omzet of hun loonmassa in het tweede kwartaal 2020 ten
minste 65 % lager lag dan in het tweede kwartaal 2019 of het eerste
kwartaal 2020.

12.300

Totaal

77.600

Bron: RSZ

227 Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
228 Dit is een deel van de bijdrage voor het stelsel van de jaarlijkse vakantie van arbeiders dat de werkgever één keer
per jaar betaalt (de rest van de bijdrage wordt per kwartaal geïnd).
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Het uitstel van betaling zorgt in de eerste plaats voor lagere inkomsten (thesaurie) in de periode van maart tot juli 2020. Volgens zijn berekeningen zou de RSZ daardoor voor het eerste kwartaal 2020 ongeveer 850 miljoen euro minder hebben ontvangen, waarvan 500 miljoen euro aan bijdragen voor de betaling van het vakantiegeld 2020.
De COVID-19-crisis leidt ook tot een structureel verlies aan bijdragen in 2020. Het is immers niet zeker dat alle werkgevers die uitstel van betaling hebben gekregen, hun bijdragen
eind december ook zullen kunnen betalen. Daarnaast daalt door de lagere economische
activiteit ook de tewerkstelling (uitgedrukt in gepresteerde dagen of uren), waardoor ook
de aan de RSZ te betalen bijdragen lager liggen dan geraamd. Op basis van de hypothesen
van het Federaal Planbureau (FPB)229, die aangeven dat de loonmassa in de privésector in
2020 zou dalen met 9,2  % tegenover 2019 en met 12,0 % tegenover de ramingen van februari 2020230, raamt de RSZ dit structurele verlies voor 2020 op 4.910,4 miljoen euro.
2.2
Bijdragen voor het RSVZ-Globaal Beheer
Zelfstandigen die in moeilijkheden raakten door de gezondheidscrisis kunnen een beroep
doen op diverse faciliteiten om hun sociale bijdragen te betalen. Het RSVZ raamt de ontvangstenderving voor 2020 op 1.320,4 miljoen euro.
Tabel 31 – Zelfstandigen: impact van de gezondheidscrisis op de bijdragen (in miljoen euro)
Financiële impact
maart-juni 2020

Ramingen
2020

Sociale bijdragen zelfstandigen

334,2

1.296,7

Uitstel van sociale bijdragen

253,7

808,0

Vrijstelling van sociale bijdragen

58,8

114,7

Kwijtschelding van verhogingen

21,6

24,0

/

350,0

/

23,7

334,2

1.320,4

Herzieningen naar beneden toe ingevolge
de gedaalde ontvangsten en incasso’s
Vennootschapsbijdragen: uitstel
Totaal
Bron: door het RSVZ aangeleverde gegevens

Zelfstandigen die getroffen zijn door de gezondheidscrisis kunnen vragen om hun
sociale bijdragen later te betalen, zonder risico op verhogingen en zonder negatieve gevolgen voor de uitkeringen waarop ze aanspraak kunnen maken. Die maatregel beoogt
de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen van
2018231. Op 8 juli 2020 hadden de socialeverzekeringsfondsen 176.946 aanvragen voor uitstel
van betaling geregistreerd. Volgens de ramingen van het RSVZ zou 404 miljoen euro, d.w.z.
de helft van de gevallen waarbij uitstel werd toegekend in 2020, moeten worden ingevorderd in 2021.
229 Federaal Planbureau, Economische begroting 2021 , perscommuniqué, 5 juni 2020.
230 In zijn ramingen van februari 2020 hield de RSZ nog rekening met een stijging van de ontvangsten met 2,8 % tegenover 2019.
231 Voor de eerste drie kwartalen moet de aanvraag worden ingediend vóór 15 september 2020. Om uitstel van betaling te genieten voor het vierde kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op
31 december 2020, moet de aanvraag worden ingediend vóór 15 december 2020.
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Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen in
2020 niet kunnen betalen, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van bijdragen. Die aanvraag geldt voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018. Op 8 juli 2020 waren 34.126 aanvragen tot vrijstelling afgehandeld.
Zelfstandigen die nalaten hun voorlopige sociale bijdragen voor 2020 of de regularisatiebijdragen 2018 die in 2020 vervallen, binnen de wettelijke termijn te betalen, zijn geen verhogingen verschuldigd wegens laattijdige betaling. De socialeverzekeringsfondsen moeten de
verhogingen wegens niet-betaling van de bijdragen 2020 en van de in 2020 vervallen regularisatiebijdragen automatisch en algemeen (verzaking) annuleren. Op 30 juni 2020 hadden ze 593.664 dossiers geregistreerd voor die maatregel. Naast de ontvangstenderving voor
2020 (24,0 miljoen euro) raamt het RSVZ het inkomensverlies voor 2021 op 8 miljoen euro.
Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen verminderde voorlopige sociale bijdragen aanvragen voor het jaar 2020. Het RSVZ kan de huidige impact van die maatregel niet becijferen.
Bovendien versturen de socialeverzekeringsfondsen voorlopig geen ingebrekestellingen
meer wegens onbetaalde sociale bijdragen. Voorlopig wordt ook afgezien van dwangbevelprocedures232. Het RSVZ raamt de financiële impact van die twee laatste maatregelen op
350 miljoen euro233, zowel voor 2020 als voor 2021.
Tot slot werd de uiterste datum voor het betalen van de vennootschapsbijdragen verschoven van 30 juni 2020 naar 31 oktober 2020. De verlenging van het moratorium voor de
invordering en recuperatie van schuldvorderingen tot 31 december 2020 geldt ook voor de
jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen. Volgens de ramingen van het RSVZ
zou 21,3 miljoen euro van het uitstel 2020 (d.i. 23,7 miljoen euro) in 2021 moeten worden
ingevorderd en zou de ontvangstenderving 17,9 miljoen euro bedragen in 2021 ingevolge
faillissementen die verband houden met de gezondheidscrisis.

3

Uitkeringen aan de sociaalverzekerden

3.1

Door het RSVZ betaalde uitkeringen

3.1.1
Overbruggingsrecht
Het klassieke overbruggingsrecht wordt versoepeld in geval van overmacht234. De maatregel, die initieel werd ingevoerd voor de uitkeringen van maart en april 2020, werd meermaals verruimd en zou moeten lopen tot december 2020. Het crisisoverbruggingsrecht
garandeert een vervangingsinkomen als de door de regering genomen gezondheidsmaatregelen hebben geleid tot:

232 Tijdens de volledige duur van de gezondheidscrisis, kent het koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 aan ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de pandemie, een tijdelijke opschorting toe waarin elke onderneming als schuldenaar beschermd is tegen bewarend en uitvoerend beslag en tegen elke faillietverklaring of
gerechtelijke ontbinding. Een pragmatische status quo geldt voor zelfstandigen met een eenmanszaak.
233 Volgens de hypothese waarbij de vermindering 7,5  % zou belopen van de ontvangsten uit bijdragen zoals geraamd
in het ontwerp van definitieve begroting 2020.
234 Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten
gunste van zelfstandigen.
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•
•

de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de zelfstandige activiteit;
of tot een vrijwillige onderbreking van minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen in
de loop van de maand.

De financiële uitkering is volledig235 voor gerechtigden die de minimale bijdrage verschuldigd zijn voor een hoofdberoep. Ze wordt ook toegekend aan zelfstandigen die hun activiteit voortzetten na de leeftijd van 65 jaar, zonder hun pensioen te genieten.
De uitkering is partieel236 voor gerechtigden in een bepaalde inkomensschijf. Voor die categorie van gerechtigden mag de som van het partiële coronarecht en van het andere vervangingsinkomen niet hoger zijn dan 1.614,10 euro.
De verlenging voor de maanden juli en augustus bakent de doelgroep strikter af en legt in
bepaalde gevallen de verplichting op om een gemotiveerde aanvraag in te dienen op basis
van objectieve elementen.
Bovendien wordt van juni tot augustus 2020 een nieuw vervangingsinkomen237 geïntroduceerd om actieve zelfstandigen te helpen na een periode van volledige of gedeeltelijke
onderbreking, en bij wie de omzet of de bestellingen met minstens 10 % zijn gedaald. Dat is
het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.
Op 27 juli 2020 waren 430.883 dossiers aangaande het overbruggingsrecht goedgekeurd. Op diezelfde datum beliep het aantal betaalde dossiers voor maart 2020, 388.486;
voor april 404.340; voor mei 371.492 en voor juni 119.804.
Voor de eerste twee kwartalen van 2020 beloopt de voorlopige uitgave 1.635,8 miljoen
euro238. Het RSVZ raamt de kosten voor 2020 op 3.177,4 miljoen euro.
3.1.2
Ouderschapsuitkering
Opdat zelfstandigen hun werk- en gezinsleven beter op elkaar zouden kunnen afstemmen,
werd voor de maanden mei tot september 2020 een “ouderschapsuitkering COVID-19” geïntroduceerd voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun beroepsactiviteiten voortzetten of
hernemen maar die zich genoodzaakt zien hun arbeidstijd terug te schroeven om te zorgen
voor één of meer kinderen jonger dan twaalf jaar of met een handicap239. De uitkering kan
niet worden gecumuleerd met het tijdelijke crisisoverbruggingsrecht.
Op 27 juli 2020 beliep het aantal betaalde dossiers voor mei 2020, 6.705; voor juni 6.446;
voor juli 1.872 en voor augustus 1.762.
Het RSVZ heeft de kosten van de maatregel voor 2020 geraamd op 16,7 miljoen euro.

235
236
237
238

Met name 1.291,69 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast en 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast.
Met name 645,85 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast en 807,05 euro voor zelfstandigen met gezinslast.
1.291,69 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast.
Aangezien de aanvragen met terugwerkende kracht mogen worden ingediend (tot september voor aanvragen
i.v.m. de maand maart en tot december voor aanvragen van het tweede kwartaal), gaat het om voorlopige cijfers.
239 Koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus.
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3.2
Uitkeringen van de RVA
Sommige bestaande bepalingen ten gunste van werklozen werden uitgebreid en er kwamen
nieuwe maatregelen voor werknemers die hun job niet meer konden uitoefenen of die hun
arbeidstijd moesten terugschroeven als gevolg van de gezondheidscrisis.
Op basis van de bepalingen die gekend waren op 26 augustus 2020 raamt de RVA de bijkomende kosten inzake werkloosheidsuitkeringen op 4.107,0 miljoen euro voor 2020.
Naast een actualisering van de financiële impact voor 2020 zal de RVA in september 2020 de
financiële impact ramen voor 2021, op basis van de nieuwe ramingen van het Federaal Planbureau.
Tabel 32 – Werkloosheidsuitgaven 2020 in samenhang met de gezondheidscrisis (in miljoen euro)
Ramingen 2020
Tijdelijke werkloosheid

3.855,6

Volume-effect van werknemers in tijdelijke werkloosheid
(economische redenen en overmacht)
Aanvullende maatregelen tijdelijke werkloosheid

2.856,6
999,0

Maatregelen voor de andere groepen dan de tijdelijk werklozen

119,9

Corona-ouderschapsverlof

128,2

(*)

Tijdskrediet
Totaal
(*)

3,3
4.107,0

Een deel van die uitgave (44,7 miljoen euro) wordt gedragen door de FOD Werkgelegenheid.

Bron: door de RVA aangeleverde gegevens
3.2.1
Tijdelijke werkloosheid
Tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 31 augustus 2020 kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht240. De procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werd
vereenvoudigd. Vanaf 1 september 2020 en tot 31 december 2020 blijft die vereenvoudigde
procedure van kracht voor de sectoren en werkgevers die zwaar getroffen zijn door de crisis.
Naast het effect van de toename van het aantal tijdelijk werklozen als gevolg van de gezondheidscrisis, stijgen de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid door de invoering van de
volgende regeringsmaatregelen:
•

de verhoging van het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid (van 65 % naar
70 % van de gemiddelde dagvergoeding), voor de periode van 1 februari 2020 tot 31 december 2020241 (250,4 miljoen euro);

240 Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid
omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging
van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit.
241 Ibidem.
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•
•
•

de toekenning van een crisissupplement van 5,63 euro per dag bij tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht, van 1 maart 2020 tot 31 december 2020 (271,8 miljoen euro)242;
de mogelijkheid voor werknemers uit zwaar getroffen sectoren om in tijdelijke coronawerkloosheid te blijven243 vanaf 1 september 2020244 (393,7 miljoen euro);
de mogelijkheid voor werknemers van de andere sectoren om vanaf 1 september 2020 over
te stappen naar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen245 (83,2 miljoen euro). Die transitoire economische werkloosheid kan worden aangevraagd als de onderneming aantoont dat haar omzet met 10 % is gedaald. In dat geval
moet de werknemer twee dagen opleiding volgen per maand werkloosheid246.

In augustus 2020 raamt de RVA de bijkomende uitgaven tot 30 juni 2020 in samenhang met
COVID-19 op 2.964,5 miljoen euro, voor 407.927 gerechtigden. Voor 2020 raamt de RVA de
extra uitgaven inzake tijdelijke werkloosheid op 3.855,6 miljoen euro en het aantal gerechtigden op 424.583.
3.2.2
Andere groepen van gerechtigden
De maatregelen voor de andere groepen dan de tijdelijk werklozen voorzien in:
•

•

•
•
•

de verhoging van het vergoedingspercentage van 60 % naar 65 % voor havenwerkers en
zeevissers in volledige werkloosheid, van 1 februari tot 31 december 2020247 (3,3 miljoen
euro);
de tijdelijke versoepeling van de voorwaarden voor de aanwerving van werklozen en
werknemers die een loopbaanonderbrekingsuitkering genieten (zij behouden 75  % van
hun uitkering), in de vitale sectoren, van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020248 (daling van
de uitgaven met 0,8 miljoen euro);
de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de uitkeringen voor volledige werkloosheid, van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020249 (53,1 miljoen euro);
de verlenging van de inschakelingsuitkering voor jonge werknemers, van 1 april 2020 tot
31 augustus 2020250 (9,7 miljoen euro);
de aanpassing van de referteperiode voor artiesten, van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020251
(0,5 miljoen euro);

242 Ibidem.
243 Met een vergoedingspercentage van 70 % en het supplement van 5,63 euro per dag.
244 Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het
kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I).
245 Met een vergoedingspercentage van 70 % maar zonder het supplement van 5,63 euro per dag.
246 Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers.
247 Het al vernoemde koninklijk besluit van 30 maart 2020.
248 Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan
niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen.
249 Ibidem.
250 Ibidem.
251 Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector.
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•

•

de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van bepaalde regels voor het cumuleren van
tijdelijke werkloosheid en de uitoefening van een bijberoep, voor de periode van 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020252 (42,7 miljoen euro);
de vrijwaring van de rechten van werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen
met tijdelijk behoud van de uitkeringen, voor de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020253 (11,4 miljoen euro).

3.2.3
Corona-ouderschapsverlof
Opdat werknemers en ambtenaren hun werk zouden kunnen combineren met de opvang
van kinderen, komt er een nieuw corona-ouderschapsverlof bovenop het gewone ouderschapsverlof, vanaf 1 mei 2020 tot 30 september 2020254. Die formule voorziet in meer soepele toegangsvoorwaarden dan het gewone ouderschapsverlof en in een hogere uitkering
(83,5 miljoen euro ten laste van de RSZ-Globaal Beheer en 44,7 miljoen euro ten laste van
de FOD Werkgelegenheid).
3.2.4
Tijdskrediet
Deze maatregel beoogt de toekenning, voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden, van tijdskrediet op het einde van de loopbaan, toegankelijk vanaf de leeftijd van
55 jaar, en van het crisistijdskrediet255.
3.3
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid van het RIZIV
Het RIZIV raamt de voorlopige impact van de COVID-19-crisis op de ziekte-uitkeringen op
157,8 miljoen euro: 140,8 miljoen euro in het stelsel van de werknemers en 17 miljoen euro
in het stelsel van de zelfstandigen. De bijkomende uitgaven zijn het gevolg van de toename
van het aantal gerechtigden en van het effect, op de uitkeringsverzekering, van de bijkomende premie voor tijdelijke werklozen en de aanpassing van de regels voor de cumulatie
van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid met een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen256.

252 Koninklijk besluit van 22 juni 2020 betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van
30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51,
52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit.
253 Ibidem.
254 Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof.
255 Het al vernoemde koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020.
256 Koninklijk besluit nr. 13 van 27 april 2020 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van
22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering
van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden.
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Tabel 33 – Geraamde kostprijs van de COVID-19-crisis in de uitkeringsverzekering (in miljoen euro)
Maatregelen

Raming 2020

Maatregelen voor arbeidsongeschikte werknemers

140,8

Volume-effect: uitkeringen voor rechthebbenden met COVID-19

35,8

Onrechtstreeks volume-effect: uitgaven voor uitkeringsgerechtigde
tijdelijk werklozen(1)

20,5

Hogere uitkering voor uitkeringsgerechtigde tijdelijk werklozen

84,5

Maatregelen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

17,0

Volume-effect: uitkeringen voor rechthebbenden met COVID-19
Bijkomende uitkering voor sommige uitkeringsgerechtigden

(2)

10,0
6,5

Volledige uitkering bij stopzetting van een gedeeltelijke activiteit
als zelfstandige

1,8

Verlies van recht op uitkeringen tijdens de eerste maand
voor rechthebbenden op het crisisoverbruggingsrecht

-1,3

Totaal

157,8

(1)

 e verhoging van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (zie punt 3.2.1) leidt tot een verhoging van de uitkering
D
voor arbeidsongeschiktheid, omdat die niet lager mag liggen dan de werkloosheidsuitkering.

(2)

De uitkering wordt verhoogd in twee gevallen:
•
•

zelfstandigen die ten vroegste op 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt zijn erkend en die een uitkering als alleenstaande krijgen;
zelfstandigen die ten vroegste op 1 maart 2020 een toegelaten activiteit hebben moeten stopzetten.

Bron: RIZIV
De ramingen dekken niet alle verwachte uitgaven. Zo zijn maatregelen waarvan de kostprijs moeilijk kan worden geraamd (bv. de opschorting van de sanctie bij laattijdige aangifte
van arbeidsongeschiktheid), nog niet opgenomen. Voor andere maatregelen is het effect
geraamd tot juni (de indirecte kost voor de uitkeringsgerechtigde tijdelijk werklozen) of augustus (de bijkomende uitkering aan arbeidsongeschikte tijdelijk werklozen).

4

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

In de uitgaven voor de geneeskundige verzorging zijn drie soorten maatregelen genomen:
•
•
•

de toekenning van thesaurievoorschotten aan de ziekenhuizen;
de vergoeding van bijkomende aan COVID-19 gelinkte prestaties;
de invoering van “zorg op afstand” voor een aantal verstrekkingen.

4.1
Voorschotten aan de ziekenhuizen
De ziekenhuizen hebben door de COVID-19-crisis bijkomende kosten gemaakt (bv. voor
de uitrusting van het personeel of de aanpassing van hun structuren). Tegelijk dalen hun
inkomsten uit bv. honoraria of forfaits, omdat de gebruikelijke ziekenhuisactiviteiten werden verminderd of stopgezet. De vaste bedragen die zij maandelijks van het RIZIV krijgen,
volstaan niet om de bijkomende kosten (en de daling van de inkomsten) te compenseren.
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Daarom heeft de overheid beslist de ziekenhuizen voorschotten toe te kennen257. Een eerste
voorschot van 1 miljard euro is in april 2020 gestort, een tweede voorschot van 500 miljoen
euro in juni258.
Die voorschotten hebben geen onmiddellijke impact op de begroting van het RIZIV. De
impact van de COVID-19-crisis zal pas gekend zijn als de meerkosten voor de ziekenhuizen
zijn bepaald. Daarvoor moet nog bijkomende regelgeving worden opgesteld.
4.2
Aan COVID-19 gelinkte bijkomende verstrekkingen
Het RIZIV raamt de bijkomende uitgaven voor de COVID-19-crisis tussen maart en augustus 2020 op 360,9 miljoen euro. Die uitgaven zijn onder andere bedoeld voor de compensatie
voor de aankoop, door zorgverleners, van beschermend materiaal (168,9 miljoen euro), de
vergoeding van de kosten voor beschermingsmaterialen voor verpleegkundigen in de thuisverpleging (59,9 miljoen euro), de terugbetaling van testen (46,7 miljoen euro) en de kosten
voor de centra voor triage en afname van testen (32,9 miljoen euro). De federale overheid
zal die meeruitgaven financieren. Die uitgaven zullen worden gefinancierd met middelen
uit de interdepartementale provisie met een bijkomende dotatie van de federale Staat, ingeschreven op de begroting van de FOD Sociale Zekerheid259.
4.3
Zorg op afstand
Om het risico op een verspreiding van het COVID-19-virus te beperken, en de zorgverleners
en de patiënten te beschermen, worden de fysieke consultaties bij sommige zorgverleners
(artsen, tandartsen, kinesitherapeuten) tijdelijk vervangen door een elektronische consultatie. Die aanpassing heeft geen impact op de begroting van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, omdat de honoraria voor de fysieke en elektronische consultaties dezelfde zijn.

5

Andere

5.1
Jaarlijkse vakantie
Zoals al werd vermeld, werd door de gezondheidscrisis vaker een beroep gedaan op economische tijdelijke werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De regering
heeft de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld in het stelsel van de
jaarlijkse vakantie260.
De RJV raamt de budgettaire impact van die gelijkstelling van de economische tijdelijke
werkloosheid en van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de gezondheidscrisis in de periode van maart tot juni 2020, op 352 miljoen euro voor 2021. De
kosten van de verlenging van de maatregel in de maanden juli en augustus 2020 worden op
28 miljoen euro geraamd.

257 Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van
een voorschot aan de [...] ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19, gewijzigd
door het koninklijk besluit nr. 35 van 24 juni 2020.
258 De RSZ-Globaal Beheer stelt 90,9 % van de middelen ter beschikking van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, het
RSVZ-Globaal Beheer 9,1 %. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op de kredietlijn van de overheid (zie punt 2).
259 Dat gebeurt met middelen van de interdepartementale provisie die zullen worden overgedragen naar de
FOD Sociale Zekerheid (zie artikelen 9 en 10 van de wet van 20 juli 2020 houdende aanpassing van de wet van
30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020).
260 Koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse
vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.
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5.2
Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO)
De situaties van tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kunnen worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het FSO komt niet tussen in de
financiering van dit soort werkloosheid.
Voor de periode van 18 maart tot 17 juni 2020 werd een moratorium op de faillissementen
gedecreteerd voor ondernemingen waarvan de continuïteit werd bedreigd door de gezondheidscrisis261.
Het FSO kan nog geen raming maken van de uitkeringen die het zal moeten betalen wegens
faillissementen als gevolg van de crisis.
5.3
FEDRIS
COVID-19 is erkend als een beroepsziekte voor de werknemers in de gezondheidszorg die
een aanzienlijk risico lopen op besmetting. FEDRIS raamt de meeruitgaven voor die groep
van sociaalverzekerden op 13,4 miljoen euro.
Daarnaast is de regeling ook van toepassing op werknemers in de cruciale sectoren, dit zijn
sectoren en bedrijven waar de voortzetting van de activiteiten onontbeerlijk is en thuiswerk
niet mogelijk. Werknemers in die sectoren hebben recht op een uitkering van FEDRIS als
zij tussen 20 maart 2020 en 31 mei 2020 werden besmet met COVID-19. De kostprijs van die
tijdelijke uitbreiding is nog niet gekend.

6

Besluit

In het domein van de sociale zekerheid hebben de bestaande instrumenten ten gunste van
de werkgevers, de zelfstandigen en de sociaalverzekerden het mogelijk gemaakt de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis in te dijken. Naast die instrumenten,
die hier en daar werden versterkt, heeft de regering ook gerichte maatregelen getroffen.
In augustus 2020 werd het verlies aan ontvangsten 2020 van de sociale zekerheid op 6,2 miljard euro geraamd. Dat verlies is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de vertraging van de
economische activiteit. Het zal in 2021 ten dele goedgemaakt worden door de uitgestelde
betalingen van sociale bijdragen van de zelfstandigen.
De bijkomende uitgaven van 2020 als gevolg van de crisis worden op 7,8 miljard euro geraamd en betreffen voornamelijk de steunmaatregelen voor de zelfstandigen en voor werknemers die hun job niet meer kunnen uitoefenen of die hun arbeidstijd moesten terugschroeven. Vooral de cijfers voor de geneeskundige verzorging zijn nog erg partieel.
Pas in 2020 kan de juiste impact van de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven van
de sociale zekerheid worden berekend.

261 Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen
van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis.
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Fonds voor de Medische
Ongevallen: werking en
organisatie
De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg verleent het slachtoffer van een medisch ongeval recht op (gratis) advies over de
vraag of een zorgverlener voor het ongeval aansprakelijk is, en waarborgt in dat geval ook
dat de schade effectief wordt vergoed. In beperkte gevallen is er ook een vergoeding bij een
medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Die tussenkomsten worden verstrekt door het
Fonds voor de Medische Ongevallen dat door dezelfde wet werd opgericht. Het Fonds is
een autonome dienst van het Rijkinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
In een auditverslag van juni 2020262 stelde het Rekenhof vast dat naar schatting negen op
tien slachtoffers geen gebruik maken van de rechten die de administratieve procedure hen
biedt: ze richten zich, net als vroeger, in het kader van een minnelijke of gerechtelijke procedure rechtstreeks tot de zorgverlener en zijn verzekeraar. De procedure voor het Fonds
sleept immers gemiddeld vier jaar aan tot het advies en minstens nog eens anderhalf jaar
tot de vergoeding (terwijl de wet een globale streeftermijn van een jaar hanteert). De kans
op vergoeding door het Fonds is trouwens gering: minder dan één op tien afgehandelde
dossiers worden als gegrond en vergoedbaar beoordeeld.
Het beperkte aantal aanvragen om tussenkomst - recent nog minder dan 500 per jaar heeft op zijn beurt tot gevolg dat de nodige schaalgrootte ontbreekt om aan preventie te
doen en beheerskosten te spreiden. Die kosten zijn trouwens buitensporig hoog: ze lopen
op tot gemiddeld 12.000 euro per geopend dossier. Daar komt nog bij dat veel tussenkomsten van het Fonds gerechtelijk worden betwist, precies wat de wetgever wilde tegengaan.
Een deel van de problemen is te verklaren door operationele en procesmatige factoren, zoals een moeizaam personeelsbeheer en tijdverlies in alle deelprocessen van het dossierbeheer. Maatregelen op dat vlak zullen echter niet volstaan: er is duidelijk nood aan een meer
fundamentele aanpak op lange termijn. De opdrachten van het Fonds blijken immers in de
praktijk niet of bijzonder moeilijk uitvoerbaar te zijn (bv. preventie, advies over verzekeringskwesties) of onvoldoende toegevoegde waarde te bieden (bv. advies over de aansprakelijkheid voor schade).
Het Rekenhof is van oordeel dat het beperkte dossierbestand gekoppeld aan de lage vergoedingsgraad de bestaansreden zelf van het Fonds in het gedrang brengt, mede in het licht
van de hoge werkingskosten. De relevantie van de wet medische ongevallen en de rol van
het Fonds moeten onvermijdelijk opnieuw in overweging worden genomen. Dit is een essentiële taak voor het beheerscomité van het Fonds.

262 Rekenhof, Fonds voor de Medische Ongevallen – Organisatie en werking, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2020, 93 p., www.rekenhof.be.
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In zijn antwoord op het auditverslag van het Rekenhof stelde het Fonds voor de Medische
Ongevallen dat het op twee moeilijk oplosbare problemen stuit: de opgebouwde dossierachterstand en de moeilijke zoektocht naar een evenwicht tussen snelheid en zorgvuldigheid
in de afhandeling van de dossiers. Het nam echter geen standpunt in over de conceptuele
knelpunten en gaf aan dat een oplossing ervan niet tot zijn bevoegdheid behoort of dat
deze wordt belemmerd door een houding van de verzekeraars om adviezen van het Fonds
systematisch te betwisten. Het Rekenhof deelt deze visie niet.
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bevestigde dat de reeds geleverde inspanningen op operationeel vlak niet volstaan en dat een meer fundamentele aanpak is
vereist. Een werkgroep “Visie” moet het wettelijke kader en de missie van het Fonds verder
evalueren. De minister gaf ook aan dat de uitgebreide samenstelling van het beheerscomité
van het Fonds de besluitvorming bemoeilijkt.

IV

DEEL

Opvolging van aanbevelingen
2018-2019
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FPD: beheer van de roerende
en onroerende activa
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid263 stelde het Rekenhof de conclusies voor van
zijn audit over het beheer van de roerende en onroerende activa van de Federale Pensioendienst (FPD). Het onderzocht hoe de inventaris van de roerende goederen wordt bijgehouden en hoe de overname door de FPD van het patrimonium van de Pensioendienst voor de
Overheidssector (PDOS) is verlopen. Opvolging van aanbevelingen 2018-2019
Het Rekenhof stelde vast dat de internebeheersingsmaatregelen van het inventariseringsproces en de overname van de activa van de PDOS ontoereikend waren. Ook wees het erop
dat de vastgoedinvesteringen niet beantwoordden aan de doelstellingen die waren vastgelegd in de bestuursovereenkomst, noch aan de aanbevelingen die het Rekenhof had geformuleerd in zijn audit over het financiële beheer van het vastgoedpark, gepubliceerd in
2013264. Tot slot merkte het tekortkomingen op bij de toepassing van de waarderingsregels
voor onroerende goederen.
Het Rekenhof maakt op 30 juni 2020 een stand van zaken op van het gevolg dat werd gegeven aan de aanbevelingen die niet waren gerealiseerd op 15 juni 2019265 (zie volgende
bladzijde).
De toezichthoudende minister van de FPD formuleerde in het kader van de tegensprekelijke procedure geen opmerkingen over deze stand van zaken.

263 Rekenhof, “FPD: Beheer van de roerende en onroerende activa”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 107-119, www.rekenhof.be.
264 Rekenhof, Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid – KSZ, HZIV, HVW,
FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2013,
59 p., www.rekenhof.be.
265 Rekenhof, “FPD: beheer van de roerende en onroerende activa”, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 168-170, www.rekenhof.
be.
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Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 117-119)

Stand van zaken op 30 juni 2020

1

Een risicoanalyse uitvoeren van het De
FPD
formaliseerde
het
operationele en boekhoudkundige beheer inventariseringsproces, dat werd goedgekeurd
van de vaste activa. Deze demarche moet de door de administrateur-generaal.
formele
organisatie
van
het
inventariseringsproces
omvatten
(horizontale aanpak, identificatie van de
verantwoordelijkheden van iedere dienst
enz.).

2

Erop toezien dat de boekhoudkundige
inventaris en de operationele inventaris
gereconcilieerd worden en regelmatig aan een
fysieke controle worden onderworpen.

De reconciliatie van de operationele
softwareprogramma’s Easy Vista (ITmaterieel) en MCS (activa meubelen en
machines) enerzijds en de boekhoudkundige
software SAP anderzijds, werd niet uitgevoerd.
De FPD heeft deze situatie enigszins verholpen
door de gegevens van SAP te integreren in de
operationele software Easy Vista.
Daarnaast is het zo dat wanneer een vast
actief wordt gewijzigd in SAP, het automatisch
wordt aangepast in MCS. Deze interface wordt
momenteel getest.

3

Instrumenten ontwikkelen om de behoeften
aan oppervlakte te meten volgens de
normen van de Regie der Gebouwen en het
vastgoedpark aanpassen aan de evolutie
van het personeel en de nieuwe vormen van
werken.

De FPD heeft een IT-module (Space)
ontwikkeld aan de hand waarvan zal
kunnen worden gezorgd dat de behoeften
aan oppervlakte overeenstemmen met
de geldende normen. Deze module wordt
momenteel getest.
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RIZIV: beheer van
de internationale
overeenkomsten
In zijn Boek 2019 over de Sociale Zekerheid266 onderzocht het Rekenhof hoe het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) de opbrengsten en kosten voor de
geneeskundige verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten beheert en
in de boekhouding verwerkt. Het stelde vast dat de rekeningen van het RIZIV geen getrouw
beeld geven van de vorderingen op en de schulden aan de buitenlandse organen en dat de
vorderingen en schulden op de balans zijn overgewaardeerd. Het formuleerde als aanbeveling dat de directie Financiën van het RIZIV zijn boekingswijze zou aanpassen en dat de
directie Internationale Relaties (directie IR) haar procedurehandleiding zou aanpassen aan
de huidige werking binnen die directie.
Hieronder geeft het Rekenhof de stand van zaken op 31 mei 2020. De actualisering houdt
rekening met de antwoorden van het RIZIV en de minister van Sociale Zaken (via haar
beleidscel).
Aanbevelingen uit het Boek 2019
(p. 103-105)

Stand van zaken op 31 mei 2020

1.	Om de interne werking van de directie IR
te verbeteren, beveelt het Rekenhof aan
de afzonderlijke instructies te integreren in
de procedurehandleiding (uit 2011) en dat
document regelmatig bij te werken en aan te
passen aan de wijzigingen in de regelgeving
en de interne organisatie van het RIZIV.

De directie IR heeft de procedurehandleiding
in het eerste semester 2020 bijgewerkt.
Die handleiding houdt rekening met de
huidige wetgeving. Een aantal afzonderlijke
instructies moet nog worden geïntegreerd in de
procedurehandleiding, bv. die over de impact
van de zesde staatshervorming.

2.	Uit het onderzoek blijkt dat het huidige
werkinstrument van de directie IR (Excel)
geen geschikte tool is om de verrichtingen
voor internationale verdragen efficiënt op te
volgen.

De dienst IR werkt nog met Excel-files.

De minister en het RIZIV benadrukken het belang
van het project EESSI267 bij de vereenvoudiging
van het beheer van de schulden en vorderingen
voor de geneeskundige verzorging in het
	
Het RIZIV moet bij de overgang kader van de internationale verdragen. De
tussen de IT-toepassingen voldoende start van dit project is echter verschoven
controlemechanismen inbouwen om fouten, van juli 2019 naar september 2020.
verwijderingen en onvolledigheden in
overdracht te voorkomen.

266 Rekenhof, “RIZIV: beheer van de internationale overeenkomsten”, 176 e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale
Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 93105, www.rekenhof.be.
267 EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) is een IT-systeem voor de elektronische uitwisseling van
socialezekerheidsgegevens tussen de lidstaten van de Europese Unie. Voor België leidt de FOD Sociale Zekerheid
het project.
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Aanbevelingen uit het Boek 2019
(p. 103-105)
3.	Het RIZIV moet zijn boekhoudschema
herzien en alle verrichtingen met betrekking
tot de vorderingen en schulden van de
internationale overeenkomsten via de
resultaatrekening boeken.

Stand van zaken op 31 mei 2020
Binnen het RIZIV is een taskforce opgericht met
medewerkers van de directie Financiën en de
directie IR.

Die taskforce analyseert de boekingen uit het
verleden om de verschillen te identificeren. Ze
	Het RIZIV moet ook de overeenstemming heeft haar werkzaamheden nog niet beëindigd.
van de boekhouding met de informatie
Daarom boekt het RIZIV nog volgens het oude
van de directie IR bewaken om fouten en
schema. Het RIZIV wil bij de afsluiting van
verschillen tijdig te detecteren.
de rekeningen 2020 een boekhoudkundige
correctie doorvoeren.
4.	Om het getrouw beeld van de rekeningen
te waarborgen, moet het RIZIV een aantal
acties ondernemen:
a)	
De directie IR moet haar cijfers a)	
Het RIZIV heeft de overzichten van de
afstemmen met het overzicht dat de
buitenlandse
verbindingsorganen
op
buitenlandse verbindingsorganen bij
31 december 2019 afgestemd met de
de Rekencommissie van de Europese
eigen cijfers. Waar nodig heeft het contact
Unie indienen om de juistheid van de
opgenomen met de buitenlandse partner.
Belgische vorderingen te verzekeren.
b) 	
Om de Belgische schulden aan het b)	De taskforce analyseert de boekingswijze.
buitenland correcter in de rekeningen
Haar analyse is nog niet afgerond.
te verwerken en zo het beeld daarvan
getrouwer te maken, moeten betaalde
voorschotten aan het buitenland in
de boekhouding worden verwerkt als
een voorschot; ze mogen zowel in de
boekhouding als in de bestanden van de
directie IR niet worden gecompenseerd
met de Belgische schulden aan het
buitenland.
c)	
De directie IR moet de Belgische c)	De taskforce heeft een voorstel uitgewerkt.
vorderingen analyseren en op basis
Zij voert hiervoor nog de nodige analyses
van historische trends voor elk land
uit. Na het afronden van de analyses zal het
het percentage bepalen van de
voorstel worden doorgevoerd.
waardevermindering op langdurig
openstaande vorderingen.
d)	
De directie IR moet ook rekening d)	De taskforce bestudeert dit punt.
houden met bedragen die het
buitenland zal verwerpen en die het
RIZIV niet zal herindienen. De directie
Financiën kan deze gegevens dan in de
rekeningen verwerken.
5.	De directie IR moet afspraken maken met
de buitenlandse verbindingsinstellingen
om oude openstaande vorderingen zo veel
mogelijk te vereffenen.

De directie IR heeft contact opgenomen met de
buitenlandse verbindingsinstellingen om oude
openstaande vorderingen te vereffenen. Voor
een aantal landen werden de oude vorderingen
(> 10 jaar) al vereffend. Sommige landen hebben
niet gereageerd op dit verzoek. De directie IR
heeft het secretariaat van de Rekencommissie
van de Europese Unie hiervan op de hoogte
gebracht.
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Famifed en Orint vzw:
voorbereiding van de splitsing
en werking na de overname
van de gezinsbijslag door de
deelentiteiten
In zijn Boek 2019 over de Sociale Zekerheid268 onderzocht het Rekenhof de voorbereiding
van de splitsing van Famifed en de werking van het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag vzw (Orint) dat is opgericht naar aanleiding van de overname van de gezinsbijslag
door de deelentiteiten.
Het Rekenhof ging na welke maatregelen Famifed had genomen om op basis van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten aan de deelentiteiten, die splitsing administratief-boekhoudkundig te verwerken. Voor die opdracht wordt Famifed, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van
30 mei 2018, bijgestaan door Orint. Het Rekenhof onderzocht ook wat de impact is van de
splitsing op een aantal financiële stromen.
Het Rekenhof stelde vast dat de splitsing en vereffening gepaard gaan met onvoldoende
functiescheidingen en afbakeningen van verantwoordelijkheden. Ook op het vlak van interne beheersing werden tekortkomingen vastgesteld. Orint werd laattijdig opgericht en de
statuten bevatten onduidelijkheden. De boekhouding werd niet tijdig opgestart en de vzw
opende pas op 2 juli 2019 een bankrekening om de financiële transacties met de deelentiteiten in hoofde van zijn maatschappelijk doel af te wikkelen.
In dit Boek gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen op
10 juli 2020.

268 Rekenhof,”Famifed en Orint vzw: werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten”,
176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p.121-132, www.rekenhof.be.
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Stand van zaken op 10 juli 2020

Organisatorische structuur en personeel
Orint fungeert sinds 1 januari 2019 als
een tussenpersoon tussen Famifed en de
deelentiteiten en verzorgt een aantal specifieke
structurele of tijdelijke taken die ook statutair
vastliggen.

Orint spitst zich meer toe op de operationele
taken die deels de voortzetting zijn van de
dossiers die tot en met 31 december 2018 door
Famifed beheerd werden. Het wisselt hiervoor
ook info uit met de deelentiteiten en het stelt zijn
expertise ter beschikking. De continuïteit van
deze expertise kan alleen maar gegarandeerd
worden als de artikelen 37 tot en met 39 van
de statuten over de terbeschikkingstelling
van personeel door de deelentiteiten worden
nageleefd.
De nauwe verbondenheid tussen Famifed,
Iriscare269 en Orint op administratief vlak is een
gevolg van de overgangsfase die eigen is aan de
stapsgewijze uittreding van de deelentiteiten op
1 januari 2019 en 1 januari 2020.
De afbakening van functies, de uitvoering
van opdrachten of het voorzien in een aantal
diensten is hierdoor nog steeds minder strikt
van elkaar gescheiden en een vermenging
met de eigen opdrachten is nog steeds niet
uitgesloten270. Ook op leidinggevend vlak is dat
zo. Op 31 december 2020 houdt Famifed op te
bestaan, wat de situatie op administratief en
organisatorisch vlak al vereenvoudigt.

Voor de tijdelijke opdrachten van Orint
moesten de taken en verantwoordelijkheden
geformaliseerd worden om meer zekerheid te
geven over de beschikbaarheid van de nodige
medewerkers bij de deelentiteiten.

Orint merkt op dat de formalisering van
de taken vast lag in overeenkomsten
van
terbeschikkingstelling
opgemaakt
door de regionale entiteiten alsook
in
de
functiebeschrijvingen
en
de
functioneringsgesprekken.
De
tijdelijke
opdrachten zijn nu beëindigd.

Het gebouw in de Trierstraat 70 komt vanaf
1 januari 2020 toe aan de GGC. Het zal worden
beheerd door Iriscare. Naast Famifed wordt het
ondertussen al gebruikt door Orint, de diensten
van het Verenigd College van de GGC (de DVC)
en Iriscare.

Ook het Brussels kinderbijslagfonds Famiris
heeft zijn diensten in het gebouw in de Trierstraat
70 gevestigd.
Orint en Famifed hebben een huurcontract
gesloten en een huurcontract tussen Orint en
Iriscare als opvolger is hiervoor bijna finaal. Uit de
rekening-courant met Orint in de boekhouding
van Famifed blijkt dat er in 2019 huur en
huurlasten werden aangerekend271. Ook aan de
GGC en Iriscare werden in 2018 en 2019 huur en
huurlasten aangerekend.

269 Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die sinds eind 2017 de bevoegdheden beheert
die zijn overgekomen in het kader van de zesde Staatshervorming.
270 Voor de aspecten van gegevensbescherming treedt vb. Orint ook op voor Iriscare.
271 Deze kosten werden maar op 19 december 2019 geboekt.
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Stand van zaken op 10 juli 2020

Oprichting van Orint en de statutaire
bepalingen
In de praktijk begon Orint zijn werking
voordat de vzw formeel werd opgericht en de
oprichtingsakte neergelegd op de griffie van de
rechtbank. Om de werking en de oprichting niet
in het gedrang te brengen, werden handelingen
gesteld die achteraf echter niet formeel door de
raad van bestuur zijn erkend.
Het Rekenhof beveelt bovendien aan de
bevoegdheden van de algemeen directeur vast
te leggen in een delegatiebesluit. Momenteel is
niet duidelijk welke taken de raad van bestuur
heeft gedelegeerd.

In 2020 heeft de raad van bestuur van Orint de
handelingen van de periode 1 januari 2019 tot
5 maart 2019 bekrachtigd272.
Het Staatsblad neemt geen andere publicaties
op dan de oprichtingsakte van Orint. Een
evaluatie van de statuten vanuit de relatie
met de deelentiteiten en de eigen rol is niet
gebeurd273. Orint heeft wel een huishoudelijk
reglement opgesteld, zowel voor de raad van
bestuur als de algemene vergadering. Orint
vermeldt ook specifiek het belangenconflict van
de bestuurders.
De vervanging van een bestuurder die de VUTG
(Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid)
vertegenwoordigt, werd enkel vastgelegd in een
beslissing van de raad van bestuur en dit werd
niet gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad – rechtspersonen.
De
raad
van
bestuur
nam
op
8 november 2019 kennis van het takenpakket
van de algemeen directeur en is aan deze
vaststelling ondertussen tegemoetgekomen.

Vereffening van Famifed
De statuten van Orint en het koninklijk besluit van
21 maart 2019 wijzen de vereffening van Famifed
aan Orint toe. In de praktijk dragen zowel Orint
als Famifed daarin een verantwoordelijkheid274.

De financiële aspecten van de vereffening
worden vrijwel uitsluitend uitgevoerd door
voormalige Famifed-medewerkers die de
overstap naar de GGC (Iriscare) maken275.
Behalve voor een verdeling naar de deelentiteiten
op basis van verdeelsleutels en de doorstorting
van inningsberichten, komt Orint niet tussen
in de financiële vereffening. De vereffening
van Famifed behoort volgens artikel 6 van de
statuten tot de tijdelijke opdrachten van Orint.
Voor de opvolging van de vereffening richtte
Orint wel een werkgroep276 op en het volgde ook
de verdeling van de reserves op.

272 Zie vergadering raad van bestuur van 20 februari 2020. Enkel de goedkeuring van Vlaanderen ontbrak toen nog.
Die goedkeuring volgde erna.
273 De raad van bestuur van 8 juli 2019 overwoog de statuten aan te passen in januari 2024 om in overeenstemming te
zijn met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
274 Een formele taakverdeling ligt hiervoor niet vast.
275 Sinds 1 januari 2020 is het beheerscomité van Famifed slechts éénmaal samengekomen voor de afronding van de
vereffeningsverrichtingen.
276 Zie vergadering raad van bestuur Orint van 11 oktober 2019.
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Stand van zaken op 10 juli 2020

Financiële organisatie van Orint
Bij de splitsing van Famifed werd voorrang
gegeven aan operationele aspecten zoals
het waarborgen van de continuïteit van de
gezinsbijslag en het uitwerken van regelingen
daarvoor. De gevolgen van de splitsing en de
afwikkeling van Famifed door het opzetten van
een nieuwe structuur (Orint) verdwenen hierdoor
aanvankelijk naar de achtergrond. Dat zorgt
voor praktische problemen, administratieve
tekortkomingen en inbreuken op de statuten
van Orint.

Orint stelde in 2019 na een vergelijkend
onderzoek een extern boekhoudkantoor
aan277. In samenspraak daarmee stelde het het
boekhoudplan op. Het Rekenhof wijst hierbij
op de complexiteit van de boekhoudkundige
verrichtingen gekoppeld aan de verdeling
van de ontvangsten en uitgaven naar de
deelentiteiten278.

Volgens artikel 44 van de statuten komt de
benoeming en afzetting van een bedrijfsrevisor
toe aan de raad van bestuur. Ook hier werd na
een vergelijkend onderzoek een kandidaat
Aanbeveling van het Rekenhof:
geselecteerd en aangesteld, maar deze
Orint moet prioriteit geven aan de opstart
benoeming werd niet gepubliceerd in de bijlagen
van zijn boekhouding met een aangepast
van het Belgisch Staatsblad – rechtspersonen.
boekhoudplan. Dat moet Orint in staat stellen
de financiële stromen met Famifed en de De opening van de bankrekening op
deelentiteiten zo spoedig mogelijk te registreren. 2 juli 2019 stelt Orint eindelijk in staat
Een tijdige opening van een bankrekening verrichtingen met de deelentiteiten af te
draagt bij tot de effectieve afwikkeling van deze wikkelen en door Famifed doorgerekende
stromen en vermijdt dat Famifed uitgaven moet kosten te verdelen. Voor de validatie van de
prefinancieren. Ook voorkomt dit dat gelden betalingen vraagt ook de secretaris van Orint,
van Orint die nodig zijn voor zijn statutaire die geen schatbewaarder is van de vzw, toegang
opdrachten, op de rekeningen van Famifed tot de applicatie279.
blijven.
Conform de statuten van Orint worden de
jaarrekening van het afgelopen dienstjaar en
het voorstel van begroting voor het komende
dienstjaar binnen de zes maanden na afsluiting
van het boekjaar voorgelegd aan de algemene
vergadering. Het budget onderscheidt een
aantal deelbudgetten en dit maakt een betere
opvolging mogelijk.
Het budget 2019 is moeizaam tot stand
gekomen en werd uiteindelijk pas op het einde
van het boekjaar 2019 goedgekeurd. De raad
van bestuur ondernam op 8 november de eerste
stappen voor de opmaak van het budget 2020.

277 Uit de notulen van de raad van bestuur blijkt dat het aanbod van het geselecteerde boekhoudkantoor duurder was
dan de andere kandidaten, maar het kantoor werd o.a. gekozen op basis van de geboden ondersteuning.
278 Voor het budget 2020 werd een verhoging van de accountantskosten voorgesteld.
279 Raad van bestuur Orint van 19 december 2019.
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IT-beheer en inventaris van de applicaties
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 bepaalt
niet hoe de immateriële vaste activa, zoals
programmatuur, databanken, worden verdeeld.
De uitgaven voor die activa werden tijdens de
voorbije jaren bijna altijd ten laste gelegd van
het resultaat en komen dus niet tot uiting in de
balans. Het vermogen van deze immateriële
vaste activa was in de balans dus onderschat280.
De deelentiteiten die de toepassingen
blijven gebruiken om daarmee hun eigen
toepassingen te ontwikkelen, genieten een
vermogensvoordeel.
De Europese regelgeving over de bescherming
van persoonsgegevens (GDPR) is ook op Orint
van toepassing. Om aan deze verplichting te
voldoen moet Orint, bij gebrek aan interne
ondersteuning van Famifed, een beroep doen
op een externe partij.

Famifed bezorgde aan het Rekenhof een
overzicht van de applicaties die de deelentiteiten
en Orint ter beschikking hebben en welke
autorisaties hen verleend werden. Sommige
toepassingen worden ook gebruikt door de
kinderbijslagfondsen. De raad van bestuur van
Orint benadrukt in de notulen ook het belang van
deze terbeschikkingstelling voor de continuïteit
van de verdere werking. Orint kan voor een
aantal IT-prestaties (bv. de website) ook rekenen
op een medewerker van Iriscare.
Uit de analyse van de rekening-couranten
met Orint en de GGC blijkt dat Famifed in de
boekjaren 2018 en 2019 aan deze partijen ITprestaties voor consultancy, Smals, onderhoud,
begeleiding, datalijnen enz. doorrekende.
In 2018 werden ook al voor aanzienlijke
bedragen IT-prestaties doorgerekend aan de
gemeenschappen en gewesten.
Het organigram van Orint vult deze rol van
bescherming van persoonsgegevens nu
in281. Iriscare beroept zich ook op het nieuwe
platform Juriscare waarop rechtspraak voor de
toegewezen bevoegdheden (o.a. gezinsbijslag)
wordt gepubliceerd.

Compensatieregeling gebouw Trierstraat 70
Omdat het gebouw in de Trierstraat 70 in
Brussel volledig wordt overgedragen aan de
GGC bepaalt artikel 4 van het koninklijk besluit
van 21 maart 2019 dat de GGC een financiële
compensatie van 20.126.292,98 euro moet
betalen aan de drie andere entiteiten. De GGC
betaalt de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse
Gewest in vier jaarlijkse termijnen van 2019 tot
2022 en de Duitstalige Gemeenschap in een
keer in 2019, telkens uiterlijk op 31 december.
Het bedrag van de compensatieregeling was
uiteindelijk gebaseerd op een politiek akkoord.
Aanbeveling van het Rekenhof:
Famifed moet de verrichtingen van de
vereffening goed documenteren en zijn
werkwijze verduidelijken in de verslagen over
de rekeningen 2018 en 2019. Dat geldt ook voor
de compensatieregeling van het gebouw in de
Trierstraat 70.

280 Ook voor de rekeningen 2018 is dit nog steeds zo.
281 Zie beslissing raad van bestuur Orint van 8 juli 2019.

Uit een nota aan het Verenigd College
van 19 juli 2018 blijkt dat er verschillende
scenario’s in aanmerking kwamen op basis van
verdeelsleutels, zoals het aantal kinderen nul
tot achttien jaar en het aantal overgedragen
personeelsleden. Voor de uiteindelijke gekozen
waarde van de gebouwen werd een gemiddelde
berekend van de waardering door een private
vastgoedexpert en de waardering door de dienst
Patrimonium van de FOD Financiën. Voor het
gebouw in de Trierstraat 70 bedroeg de waarde
aldus 27.468.501 euro, waarvan de GGC per
saldo nog 21.053.414 euro verschuldigd is aan
de drie andere deelentiteiten. Het totaal van de
vier jaarlijkse termijnen volgens artikel 4 van het
koninklijk besluit stemt overeen met het bedrag
in de nota, maar de bedragen per jaar wijken wel
onderling van elkaar af.
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Besluit over de verdeling Iriscare – Diensten
van het Verenigd College (DVC)
Bij gebrek aan een andere basis voor een
gedetailleerde toewijzing van de activa en
passiva aan de deelentiteiten, moet Famifed
gebruik maken van de regels van het koninklijk
besluit van 21 maart 2019. Dat koninklijk besluit
is echter niet voldoende uitgewerkt met het oog
op dergelijke individuele toewijzing. Slechts
voor een aantal balansrubrieken zijn duidelijke
verdelingsregels opgenomen (onroerende
goederen, roerende goederen in de gebouwen,
reserves). In het KB wordt voor een aantal
posten ook een verdeelsleutel op basis van het
aantal kinderen nul tot achttien jaar of het reële
aandeel per deelentiteit voorgesteld.

Omdat de GGC als laatste deelentiteit uit
Famifed
treedt,
werden
een
aantal
ontwerpbepalingen
uitgewerkt
die
de
overdracht van roerende goederen aan Iriscare
moeten regelen. De bepalingen zullen de
vorm van een ordonnantie betreffende diverse
bepalingen aannemen. In de bepalingen wordt
er enerzijds rekening mee gehouden dat Iriscare
de activiteiten inzake gezinsbijslag en het
personeel overneemt van Famifed en anderzijds
dat de financiering van Famifed ten laste komt
van de boekhouding van de DVC.

Aanbeveling van het Rekenhof:
Famifed moet een eigen methodologie
uitwerken om de posten waarvoor er geen
duidelijkheid bestaat, toe te wijzen.
Splitsingsverrichtingen voor de boekjaren
2018-2019 en verkort boekjaar 2020
De onroerende en roerende goederen
bestemd voor de GGC worden op
1 januari 2020 overgedragen. Famifed moet
daardoor ook nog een rekening 2020 opmaken.
De financiële rekeningen van Famifed worden
afgesloten op 15 juni 2020. Omdat Famifed op
31 december 2019 stopt met de verwerking
van de gezinsbijslag voor rekening van de
GGC, bevat die rekening in principe de betaling
van de gezinsbijslag voor december 2019 op
8 januari 2020, alsook een aantal afrekeningen
en doorrekeningen met betrekking tot 2019.

In de rekening 2020 zullen ook de
splitsingsverrichtingen opgenomen worden
die gekoppeld zijn aan de uittreding van de
GGC zelf, en ook de verrichtingen van de op
1 januari 2019 uitgetreden deelentiteiten die
nog niet in de rekeningen 2018 of 2019 waren
verwerkt.
De datum van 15 juni 2020 vormt een afwijking
op het principe dat een boekjaar bij de OISZ een
volledig kalenderjaar betreft. Het beheerscomité
van Famifed keurde hiertoe het ontwerp van
koninklijk besluit toe. Deze afsluitingsdatum
werd gekozen na afweging van enerzijds de
kosten waarmee een bijkomend boekjaar
gepaard gaat (o.a. de licenties voor SAP) en de
bijkomende werklast en anderzijds de noodzaak
om de boekhouding van Famifed correct af te
sluiten.
Hoewel er na de afsluiting van de financiële
rekeningen geen verrichtingen meer kunnen
plaatsvinden, moeten de rekeningen na alle
verrichtingen wel nog worden voorgelegd aan
het beheerscomité. Daarom wordt Famifed in zijn
geheel pas afgeschaft op 31 december 2020282.

282 Nota beheerscomité Famifed (13040) van 26 mei 2020.
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FPD: informatieverstrekking
aan de burger
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid283 publiceerde het Rekenhof een audit over de informatieverstrekking, via de communicatiekanalen die de Federale Pensioendienst (FPD)
ter beschikking heeft, aan burgers die gepensioneerd zijn of weldra met pensioen gaan. Op
31 mei 2020 is het Rekenhof nagegaan welk gevolg intussen werd gegeven aan zijn aanbevelingen uit het Boek 2018. Het maakt de balans op van de vooruitgang die de FPD sindsdien heeft
geboekt.
Binnen de hervorming van de pensioensector staat de FPD voor de uitdaging om volledige
informatie aan te bieden over de verschillende stelsels: werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. De belangrijkste communicatiekanalen waarover hij daarvoor beschikt, zijn zijn
website, de website MyPension.be, de telefonische Pensioenlijn via het nummer 1765 en de
permanenties in de Pensioenpunten.
Het Rekenhof had de FPD in 2018 aanbevolen de kwaliteit van zijn contacten met de burger
op te volgen via key performance indicators (KPI’s) om zijn dienstverlening voor de drie
stelsels te verbeteren. Volgens die KPI’s presteert de FPD in 2020 heel goed wat betreft de
beschikbaarheid van de website MyPension.be (99,6 % van de tijd op werkdagen tussen
7 uur en 18 uur) en de mogelijkheid om een raming van het pensioen te verkrijgen op die
website (voor 98 % van de burgers is dat mogelijk, ongeacht het pensioenstelsel waartoe ze
behoren). De KPI over het beantwoorden van telefonische oproepen binnen 2,5 minuten is
erop vooruit gegaan en bedroeg 83 % in de loop van de eerste vijf maanden van 2020 (70 %
in 2019). De KPI over de schriftelijke antwoorden binnen 28 dagen blijft echter 78 % bedragen, net als in 2019. De FPD verbindt zich ertoe na te gaan wat de struikelblokken zijn om
deze indicator te verbeteren. Het Rekenhof beveelt aan niet alleen de antwoordtermijnen,
maar ook de kwaliteit van de contacten na te gaan via KPI’s.
In 2018 wees het Rekenhof op de soms erg lange termijnen om een afspraak te maken, in
het bijzonder voor het ambtenarenstelsel. Het formuleerde de aanbeveling te zorgen voor
een expertise op één locatie voor de drie pensioenstelsels. Sinds 2018 heeft de FPD het contactcenter voor ambtenaren en dat voor werknemers samengevoegd. De werknemers van
niveau B worden opgeleid voor beide stelsels. Bovendien hebben er aanwervingen plaatsgevonden. Zo heeft de FPD het aantal experts voor de ambtenarenpensioenen opgetrokken.
In 2019 verdrievoudigde het aantal dagen dat werd besteed aan onthaal voor dit stelsel,
waardoor de termijn om een afspraak te maken, afnam. Ook is expertise inzake zelfstandigenpensioenen gegarandeerd, maar niet in alle Pensioenpunten. De contactcenters gaan nu
open om 08.30 uur en de piekmomenten in de loop van de dag worden weergegeven op de
website. Tot slot is de FPD van plan een nieuwe KPI te creëren om na te gaan hoe lang het
duurt om een afspraak te kunnen maken.

283 Rekenhof, “FPD: informatieverstrekking aan de burger”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 133-142, www.rekenhof.be.
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In 2018 beval het Rekenhof aan te waken over de kwaliteit van de verstrekte antwoorden en
van de contacten. Er werd een performanter telefoonsysteem geplaatst dat de beller sneller
in contact brengt met een beschikbare medewerker. De personeelsleden van de contactcenters hebben opleidingen gekregen om beter te kunnen omgaan met agressiviteit en stress.
De FPD zet in op een sterker meertalig onthaal in de contactcenters. In 2019 ontwikkelde
hij een nieuwe geïntegreerde website voor de verschillende pensioenstelsels. Om de site
toegankelijker te maken, werd hij aangepast op basis van een enquête die werd afgenomen
bij de gebruikers. In 2020 verifieert de FPD de correspondentie in de contactcenters systematisch met betrekking tot het werknemers- en het ambtenarenstelsel. Als de kwaliteit van
het antwoord te wensen overlaat, worden de medewerkers daarvan op de hoogte gebracht.
Met de steun van de Communicatiedienst werkt de FPD aan meer begrijpelijke publicaties
en brieven alsook aan een eenvormige communicatie, met het oog op meer coherentie binnen de hele dienst. Ook stelt de FPD zich proactiever op door de informatie die ontbreekt
voor de storting van het pensioen al enkele maanden vóór de pensioendatum op te vragen.
Op basis van de informatie die de FPD heeft meegedeeld, stelt het Rekenhof vast dat de
FPD initiatieven neemt om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger voortdurend
te verbeteren. Wel moet nog werk worden gemaakt van een uitvoeringsplan, met precieze
doelstellingen en specifieke termijnen, voor de aanbevelingen van de dienst Interne Controle over de dienstverlening aan de burger.
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FPD: betaling van
overheidspensioenen aan
begunstigden die in het
buitenland verblijven –
preventie en opsporing van
onterechte betalingen
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid284 onderzocht het Rekenhof de betaling door de
Federale Pensioendienst (FPD) van overheidspensioenen aan begunstigden die in het buitenland verblijven. In het kader van de integratie van de Pensioendienst voor de Overheidssector
(PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in de FPD, werd de procedure geharmoniseerd met de procedure voor de werknemers. In dit artikel gaat het Rekenhof na welk gevolg
werd gegeven aan zijn aanbevelingen op 23 juni 2020285 .
Het levensbewijs is een essentieel document voor de betaling van pensioenen in het buitenland. In 2018 verzocht het Rekenhof de FPD dan ook levensbewijzen die risico’s inhouden
nauwkeuriger te onderzoeken, in het bijzonder wanneer er in het dossier al sprake was van
problemen. In 2019 wees de FPD erop dat het levensbewijs wordt gecontroleerd bij ontvangst en dat extra aandacht werd besteed aan die controle als de betaling van het pensioen
al geruime tijd was opgeschort.
Wat de informatie betreft die wordt opgestuurd door andere landen formuleerde het Rekenhof de aanbeveling een interne beheersing uit te werken om te garanderen dat de elektronische gegevens die maandelijks binnenkomen in het kader van het project rond bilaterale elektronische uitwisseling van grote gegevensstromen (BEX), correct worden verwerkt.
De FPD heeft geen internebeheersingsprocedure ingevoerd, maar de BEX-procedure werd
beschreven en bijgewerkt in 2020 om de elektronische uitwisseling van gegevens met Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië te vergemakkelijken. De FPD voert bovendien onderhandelingen met Spanje. Volgens de BEX-procedure stuurt de FPD maandelijks een bestand naar die landen met alle gepensioneerden die daar verblijven. De FPD gaat
door met de betaling wanneer de gepensioneerde kan worden geïdentificeerd, maar blok-

284 Rekenhof, “FPD: Betaling van overheidspensioenen aan begunstigden die in het buitenland verblijven – preventie
en opsporing van onterechte betalingen”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 123-132, www.rekenhof.be.
285 Voor de opvolging van 2019, zie Rekenhof, “FPD: betaling van overheidspensioenen aan begunstigden die in het
buitenland verblijven – preventie en opsporing van onterechte betalingen”, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p.
174-176, www.rekenhof.be.
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keert ze wanneer het andere land een overlijdensdatum meldt. Indien de gepensioneerde
niet kan worden geïdentificeerd, wordt een nieuw in te vullen levensbewijs verstuurd. Vanaf
2021 zal de FPD bovendien de identificatienummers kunnen opzoeken die in het buitenland
worden gebruikt om de gepensioneerden makkelijker te kunnen identificeren. Parallel met
het BEX-systeem wordt binnen de Europese Unie gewerkt aan een uitwisseling van individuele gegevens via het EESSI-project (Electronic Exchange of Social Security Information).
Wat de pensioenen betreft die op buitenlandse rekeningen worden betaald, beval het Rekenhof aan die betalingen te beperken tot financiële instellingen die bereid zijn om ten
aanzien van de FPD dezelfde verbintenissen voor het terugstorten van onterechte betalingen aan te gaan als die waarin op het vlak van de arbeidsongevallen is voorzien voor Fedris.
Volgens de FPD wensen die instellingen zich niet in die zin te engageren. Er lopen echter
onderhandelingen met de Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin) om onterechte betalingen te voorkomen en terug te vorderen na overlijdens (voor overschrijvingen
op Belgische bankrekeningen). Een ontwerp van geharmoniseerde overeenkomst tussen
de pensioenstelsels zal worden voorgelegd aan Febelfin vanaf september 2020. Zodra een
akkoord wordt gesloten, zullen de wijzigingen in de regelgeving worden voorgelegd aan de
minister van Pensioenen. Vanaf 2022 zullen de onterechte betalingen in geval van overlijden bovendien makkelijker kunnen worden teruggevorderd dankzij de sociale notificatie.
In dat verband moeten openbaar of ministerieel ambtenaren die aktes verlijden betreffende
roerende of onroerende goederen, de instellingen van sociale zekerheid verwittigen. De
inningsinstellingen kunnen dan via elektronische weg het bedrag van hun vorderingen
meedelen286.

286 Via de toegang Ambtenaren en andere professionelen op de portaalsite van de Belgische sociale zekerheid.
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FOD Werkgelegenheid: beheer
van de administratieve boeten
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid287 publiceerde het Rekenhof een opvolgingsaudit
met betrekking tot de audit die het in 2016 had gevoerd over het beheer van de administratieve
boeten. Op 31 mei 2020 is het nagegaan welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen. Het
ging onder meer na wat de stand van zaken is van het personeelsbestand en de informatisering
van de Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG).
In zijn auditverslagen van 2016 en 2018 stelde het Rekenhof een aanzienlijke achterstand
vast bij de te behandelen dossiers, die leidde tot een groot aantal niet-vervolgingen, ondanks de maatregelen die de griffie van de DAG had getroffen. Het Rekenhof formuleerde
de aanbeveling om een personeelsbestand toe te kennen aan de DAG dat in verhouding
staat tot dat van de sociale-inspectiediensten.
Sinds eind 2019 werd het personeelsbestand van de DAG licht uitgebreid288. De versterking
van de sociale-inspectiediensten - door de fusie van de inspectiediensten van de RSZ en de
FOD Sociale Zekerheid in 2017 - heeft niet geleid tot een grotere achterstand bij de DAG. De
fusie heeft immers een daling van het aantal processen-verbaal tot gevolg gehad met nagenoeg 10 %. De DAG verwacht bovendien dat dat aantal verder zal verminderen in 2020 door
de coronacrisis.
Daarnaast heeft de DAG de werkzaamheden die ze in 2016 had opgestart om de achterstand
in te halen, voortgezet: sindsdien bezorgt ze de arbeidsauditoraten jaarlijks lijsten met dossiers die nog steeds wachten op een advies vanwege het auditoraat. Het Rekenhof stelt vast
dat het aantal beslissingen tot niet-vervolging afneemt: in 2019 ging het om 4.850 dossiers,
ten opzichte van 8.037 in 2017.
Ondanks de aanbeveling van het Rekenhof oefent de DAG echter nog steeds haar recht niet
uit om uit eigen beweging vervolging op te starten wanneer het advies vanwege de arbeidsauditeur om daarvan af te zien, niet werd bezorgd binnen zes maanden na ontvangst van
het proces-verbaal. De DAG preciseert dat de operatie - die in 2018 werd stilgelegd - waarbij
aan de Franstalige auditoraten regelmatig lijsten werden overgezonden met de dossiers die
wachten op een advies, heeft aangetoond dat de onderzoeken van het Openbaar Ministerie
voor de meeste betrokken dossiers nog steeds liepen na zes maanden.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de terbeschikkingstelling van performante IT-tools nog
steeds op zich laat wachten. De meeste processen-verbaal worden weliswaar elektronisch
bezorgd, maar de behandeling ervan wordt nagenoeg volledig manueel opgevolgd. De toe287 Rekenhof, “FOD Werkgelegenheid: Beheer van de administratieve boeten - opvolgingsaudit”, Boek 2018 over de
Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018,
p. 143-153, www.rekenhof.be.
288 De toestemming die eind 2018 werd gegeven tot aanwerving werd in november 2019 geconcretiseerd door de aanwerving van zeven Nederlandstalige attachés. Rekening houdend met andere personeelsbewegingen, beschikte
de DAG op 31 mei 2020 over 33 attachés-juristen, ten opzichte van 28 in 2018.
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passing e-dossier289 zou, zoals gepland, moeten worden ingevoerd in december 2021, op
voorwaarde dat de coronacrisis het verloop van het project niet beïnvloedt.
De andere informatiseringsprojecten konden nog niet worden geconcretiseerd sinds de opvolgingsaudit van 2018. Zo werkt de FOD Justitie in samenwerking met de DAG nog steeds
aan de toepassing e-advies, een subproject van e-dossier. De toepassing zal ervoor zorgen
dat de arbeidsauditoraten de adviezen automatisch kunnen versturen naar de DAG.
Een project e-domeinen wordt ontwikkeld in samenwerking met de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën en de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ). Het zal het opnieuw mogelijk maken de aanvragen tot invordering langs elektronische weg te verzenden naar de FOD Financiën. Die verzendingen waren
stilgelegd sinds maart 2019 op initiatief van de FOD Financiën. Er werden tests uitgevoerd,
maar er werd geen planning meegedeeld voor de uitvoering. Op 31 mei 2020 moest de DAG
de dossiers nog manueel tellen om precies te kunnen weten hoeveel er moesten worden
doorgestuurd. Ze raamt dat aantal op maximum 2.000 dossiers.
Daarnaast is het project rond de elektronische uitwisseling met de politiediensten nog niet
af, ondanks de lopende werkzaamheden.
Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, tien jaar na invoering van de maatregel, nog steeds het jaarverslag zoals voorgeschreven door het Sociaal
Strafwetboek niet heeft opgesteld. Dat jaarverslag zou de autoriteiten die instaan voor de
socialefraudebestrijding een geïntegreerd sturingsinstrument kunnen bieden op dat vlak.
De voorbereidende werkzaamheden voor de opmaak van het koninklijk besluit tot bepaling
van de inhoud van het jaarverslag, werden nog niet afgerond.

289 De toepassing e-dossier moet het mogelijk maken de dossiers volledig elektronisch te beheren en moet op termijn
de toepassing Ginaa vervangen.
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FPD: wijzigingen van de
pensioenregelgeving
In 2019 publiceerde het Rekenhof in zijn Boek over de Sociale Zekerheid290 een audit over
het beheer van de wijzigingen van de pensioenregelgeving. Het Rekenhof onderzocht hoe
de FPD het wetgevingsproces beheert alsook de invoering van de hervorming inzake de
eenheid van loopbaan en van de wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking
nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen. Hierna gaat het na welk
gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen op 31 mei 2020.
Aanbevelingen uit het Boek 2019
(p. 148)

Stand van zaken in mei 2020

1.	Het Rekenhof had vastgesteld dat het
onderzoek door de FPD van de dossiers
die
binnen
het
toepassingsdomein
van de wijzigingen in de regelgeving
vielen vertraging opliep, zonder dat de
(toekomstige)
gepensioneerde
daar
systematisch van op de hoogte werd
gebracht. Het formuleerde de aanbeveling de
toekomstige gepensioneerden ambtshalve
te informeren over de oorzaken die aan
de basis liggen van de vertraging die de
behandeling van hun dossier oploopt, om in
overeenstemming te zijn met het Handvest
van de Sociaal Verzekerde.

De FPD wijst erop dat de gepensioneerden
inmiddels worden verwittigd bij vertragingen.

2.	Het Rekenhof had vastgesteld dat de
opvolging van de risico’s onvoldoende
gedetailleerd
was
uitgewerkt
en
bekendgemaakt. Het formuleerde de
aanbeveling een tabel op te maken voor
de opvolging van de risico’s van zodra de
eerste analyses klaar waren van de teksten
die moesten worden gewijzigd, met daarin
de impact, de waarschijnlijkheid en de
beheerstrategie voor die risico’s, en deze
tabel up-to-date te houden en te delen met
de medewerkers, het management en de
beleidscel van de minister.

De FPD stelt nota’s op waarin de haalbaarheid
en de impact (op de operationele werking en
de IT-programma’s) in het geval van grote
wetswijzigingen worden onderzocht.

3.	Het Rekenhof had vastgesteld dat de FPD
geen kennis had van de kostprijs van de
projecten, aangezien alleen de werkdagen
van de informatici werden geregistreerd.
Het beval aan een methode te gebruiken om
te bepalen wat de totaalkost in mandagen is
van een hervorming.

De FPD verfijnt de manier waarop de werklast
wordt gemeten, zodat de totale kostprijs van
een project makkelijker kan worden berekend.

Wanneer een bepaald aantal dossiers
tijdelijk moet worden geblokkeerd wegens
(toekomstige) wetswijzigingen, kan een
gerichte mededeling worden verstuurd naar
de betrokkenen. De informatie is eveneens
beschikbaar op MyPension.be.

Er wordt momenteel een nieuw model
uitgewerkt.

Het is de bedoeling die methodologie toe
te passen voor de werkmeting van 2021.
Ze zal worden bepaald door de stuurgroep
van juni 2020.

290 Rekenhof, “FPD: beheer van de wijzigingen van de pensioenregelgeving”, 176 e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019,
p. 133-149, www.rekenhof.be.
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Aanbevelingen uit het Boek 2019
(p. 148)

Stand van zaken in mei 2020

4.	Het Rekenhof had vastgesteld dat de nieuwe
versies van toepassingen niet werden
gevalideerd door de studiedienst. Het beval
aan de studiedienst te laten nagaan of de
wetgeving en de rekenmotor op elkaar zijn
afgestemd bij ingewikkelde wetswijzigingen.

De FPD bevestigt dat de studiedienst zal
nagaan of de wetgeving en de toepassing
(de rekenmotor) op elkaar zijn afgestemd bij
ingewikkelde wetswijzigingen.

5.	Het Rekenhof had erop gewezen dat de FPD
verschillende procedures en tools gebruikte
voor zijn werkzaamheden naargelang van
het stelsel (werknemers of ambtenaren) en
naargelang van het taalstelsel. Het beval
aan een eenvormige werkprocedure uit te
werken voor alle diensten die aanvragen voor
regularisatie van studiejaren behandelen.

De aanvragen voor het stelsel van de
werknemers worden beheerd in de databank
van de FPD (Theseos), terwijl de aanvragen
voor het stelsel van de overheidspensioenen
worden beheerd via het pensioenportaal. In
beide toepassingen verloopt het beheer op
halfautomatische, geïntegreerde en eenvormige
wijze voor de verschillende taalstelsels en laat
het weinig ruimte voor ongelijkheden in de
behandelingsprocedure.
Er loopt een project rond de integratie van die
verschillende toepassingen (ex-PDOS en exRVP), dat wordt ingevoerd in modules.

6.	Het Rekenhof had vastgesteld dat de De FPD voorziet momenteel al in een vaste
hervormingen
onvoldoende
werden capaciteit voor de invoering van wijzigingen in
gepland.
de regelgeving met een beperkte impact op zijn
werking buiten de bestuursovereenkomst.
	
Het beval aan de bestuursovereenkomst
meer te benutten als planningsinstrument De FPD wijst erop dat grote wetswijzigingen
voor wetswijzigingen, en toevoegingen in de idealiter zouden worden opgenomen in de
loop van het proces te vermijden.
meerjarige beheercyclus die is vastgelegd
in de bestuursovereenkomst, omdat een
bestuursovereenkomst wijzigen een zware
procedure vergt.
7.	Het Rekenhof had bovendien twee De minister van Pensioenen was bij de
aanbevelingen gericht aan de wetgever en initiële audit niet akkoord gegaan met deze
aan de minister: een datum bepalen voor de aanbevelingen.
inwerkingtreding van de hervormingen die
rekening houdt met de invoering ervan en
de hervormingen plannen rekening houdend
met de werkcapaciteit van de administratie,
om de kosten voor de IT-projecten te
beheersen.
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FSO: vergoedingsprocedure en
financiering
In juni 2019 publiceerde het Rekenhof een audit over de procedure voor de vergoeding van
de werknemers en de financiering van het FSO291. In dit Boek gaat het Rekenhof na welk
gevolg er was gegeven aan zijn aanbevelingen. In het algemeen stelt het vast dat het FSO
verschillende acties heeft ondernomen om zijn aanbevelingen uit te voeren. Enerzijds heeft
de administratie bepaalde aanbevelingen ingeschreven in haar operationeel plan en haar
meerjarenplan. Anderzijds heeft ze een nota voor haar beheerscomité opgesteld waarin ze
alle aanbevelingen analyseert en te ondernemen acties voorstelt om hierop te antwoorden.
De onderstaande tabel geeft in detail weer welke maatregelen het FSO op 31 mei 2020 heeft
ingevoerd of gepland.
De minister van Werk heeft in een antwoord van 22 juli 2020 die stand van zaken bevestigd
en in detail aangegeven welke maatregelen in uitvoering zijn om aan de aanbevelingen tegemoet te komen. De minister verduidelijkt dat het FSO een bijzondere plaats inneemt in
de sociale zekerheid, vermits de gestorte vergoedingen bedoeld zijn om te worden teruggevorderd. Ze geeft aan dat een kalender zal worden vastgelegd voor de nodige acties, tijdens
een strategisch seminarie tussen nu en eind 2020.
Aanbevelingen van de initiële audit
(juni 2019)
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Aanbevelingen voor de wetgever
1

2

Het Handvest van de Sociaal
Verzekerde aanpassen zodat het
FSO onder het toepassingsveld
valt en de verplichting opleggen
om de sociale rechten na te leven
die het Handvest garandeert.

Op 6 februari 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om het
FSO op te nemen in het toepassingsveld van het Handvest
van de Sociaal Verzekerde. De toezichthoudende minister
zorgt voor de opvolging van dat voorstel in samenwerking
met het FSO.

De wetgeving op de sluiting van
ondernemingen wijzigen om te
garanderen dat alle werknemers
gelijk worden behandeld en
de doelstellingen van het
overheidsbeleid verwezenlijken.

De wetgeving werd niet gewijzigd.

De toezichthoudende minister verklaart in haar antwoord
dat de doelstellingen van het Handvest de moeite waard
zijn om te worden voortgezet, maar dat deze aanbeveling
belangrijke gevolgen heeft voor de werking van het
FSO. Ze voegt eraan toe dat afwijkingen zullen moeten
worden toegepast, dat rekening moet worden gehouden
met de financiële gevolgen voor het FSO en dat een
uitvoeringstermijn nodig zal zijn.
De analyses van de juridische, budgettaire en
organisatorische weerslag zijn na 2020 gepland. Ze zullen
vervolgens aan het beheerscomité worden voorgelegd.
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De wijze waarop het FSO De wetgeving werd niet gewijzigd (zie aanbeveling 7).
gefinancierd wordt, herzien om
er een doeltreffend instrument
van het overheidsbeleid van te
maken.
Aanbevelingen voor het FSO

4

Het Handvest van de Sociaal
Verzekerde toepassen om het
FSO beter te integreren in de
sociale zekerheid.

De maatregelen om tegemoet te komen aan die
aanbeveling zijn ofwel in uitvoering ofwel opgenomen in
het operationeel plan 2020 of in het meerjarenplan 20202025:
•	
meting van de termijn tussen de aanvraag en de
betaling;
•	analyse en herziening van de negatieve beslissingen
tussen nu en eind 2020;
•	verzending, tussen nu en eind 2020, van een brief aan de
betrokken werknemers zodra het faillissement wordt
uitgesproken;
•	onderzoek, in 2021, van de mogelijkheid om een
dergelijke brief te versturen in geval van vereffeningen
en stopzettingen van activiteiten waaraan weinig of
geen ruchtbaarheid wordt gegeven;
•	in het eerste kwartaal van 2021, vermelding van de
potentiële beroepsmogelijkheden in de afrekening die
aan de werknemer wordt toegezonden.

5

De beslissingen van het Het FSO heeft die aanbeveling nog niet uitgevoerd, maar
beheerscomité
transparanter in het meerjarenplan 2020-2025 zijn maatregelen gepland.
maken om de rol van het
beheerscomité te versterken.
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Voortwerken
aan
de De maatregelen in verband met deze aanbeveling zijn
automatisering en een aantal uitgevoerd of zijn aan de gang:
procedures wijzigen om de
•	in april 2019, campagne om de curatoren te
dossiers snel en gelijkvormig te
sensibiliseren voor het belang van een goede
behandelen.
communicatie tussen henzelf en het FSO; invoering van
wenselijke antwoordtermijn van twee maanden;
•	sinds januari 2019 wordt rekening gehouden
met het financiële belang van de fouten in de
steekproefsgewijze kwaliteitscontrole in verband
met de inaanmerkingneming en de berekening (voor
2019 gaat het om een incidentie van 0,28   % van de
uitgaven van de contractuele vergoedingen);
•	sinds juli 2019 wordt systematisch derdenverzet
aangetekend als de juridische grondslag voor de
verschuldigde bedragen in het vonnis bij verstek
dubieus is;
•	in januari 2020 werd een eerste actie ondernomen
om vier curatoren, die nooit hebben geantwoord op
vragenlijsten die het FSO in 2019 heeft verstuurd, te
sensibiliseren;
•	voortzetting in 2020 van de automatische creatie
van de dossiers van de onderneming in de
informaticatoepassing van het FSO;
•	verdere ontwikkeling in 2020 van de e-F1-toepassing
waarmee de elektronische schuldvorderingsverklaring
in Regsol kan worden gegenereerd;
•	tegen eind 2020 automatische berekening van de
gemiddelde effectieven en van het potentieel aantal
rechthebbenden via de informaticatoepassing van het
FSO;
•	in 2021 volledige historiek van de wijzigingen
van rekeningnummers via een uitbreiding van de
nummerregistratie naar alle schuldeisers.

7

Zorgen voor een bestendige Het FSO heeft deze aanbeveling nog niet uitgevoerd, maar
financiering van het FSO die de er zijn maatregelen opgenomen in het meerjarenplan 2020economie ondersteunt.
2025. Het resultaat van de analyses zal vervolgens worden
voorgelegd aan het beheerscomité.
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De expertise van het FSO De maatregelen in verband met deze aanbeveling zijn
benutten om het overheidsbeleid uitgevoerd of opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.
te ondersteunen.
Voor eind 2020, zal het FSO:
•	het maximumbedrag van de vergoedingen evalueren
op basis van de huidige economische en sociale context;
•	een juridische en budgettaire analyse uitvoeren van
de uitbreiding van de bepalingen over de overname na
faillissement in de non-profitsector;
•	nagaan of er studies beschikbaar zijn die aantonen dat
er een verband is tussen de tijdelijke werkloosheid en
het aantal sluitingen van ondernemingen.
Tussen 2020 en 2025 plant het FSO:
•	na te gaan of de criteria voor de toekenning van de
sluitingsvergoeding nog in de huidige economische en
sociale context passen en indien nodig hervormingen
voor te stellen;
•	
de deelnemingspercentages van het FSO in de
financiering van de tijdelijke werkloosheid te analyseren
voor zijn beheerscomité.
Tot slot werden de volgende maatregelen uitgevoerd of
opgestart om fraude aan te pakken:
•	via een systeem van filters vergoedingsaanvragen
opsporen ingediend door een werknemer waarvoor
reeds een beslissing van niet-onderworpenheid van de
RSZ werd genomen;
•	ontwikkeling, in samenwerking met de RSZ, van een
model voor de opsporing en voorkoming van sociale
fraude;
•	invoering van een systeem om in samenwerking met
de centrale controledienst van de RVA onderzoeken
van de RSZ op te volgen in verband met fictieve
tewerkstellingen;
•	verdere ontwikkeling van de gegevensuitwisseling met
de centrale controledienst van de RVA.
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