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Boek 2012 over de Sociale  
Zekerheid
Zoals de vorige jaren gaat het Boek 2012 over de Sociale Zekerheid van het Rekenhof nader in 
op de verrichtingen van de zeventien OISZ: DOSZ, eHealth, FSO, FAO, FBZ, HVKZ, HVW, HZIV, 
KSZ, RVA, RJV, RKW, RVP, RSZ, RSZPPO, RSVZ en RIZIV.

Deel I – Uitvoering van de begroting 2011

Dit deel behandelt de volgende aspecten: de organisatie van de sociale zekerheid en markante 
feiten in 2011, de leessleutels voor de begrotingsgegevens, de consolidatie van de rekeningen 
van de sociale zekerheid en de begrotingsresultaten van de Globale Beheren en van de genees-
kundige verzorging.

1 Sociale zekerheid in 2011 - Begrotingen

De begroting 2011, opgesteld door de regering in lopende zaken, werd in april 2011 goedge-
keurd. Op het vlak van de sociale zekerheid houdt die rekening gehouden met de bepalingen van 
het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners hebben gesloten en met de verlenging van 
de anticrisismaatregelen. De begrotingsdoelstelling die wordt vooropgesteld is een vorderingen-
saldo van nul in ESR-termen (Europees boekhoudsysteem).

De regering die in december 2011 van start is gegaan, heeft specifieke maatregelen genomen om 
de uitgaven van de sociale zekerheid te beheersen, rekening houdend onder meer met de eisen 
van de Europese Commissie over de overheidsschuld. De regering heeft beslist de sociale fraude 
actiever aan te pakken en zich ertoe verbonden de uitgaven van de geneeskundige verzorging te 
beperken om een houdbare groei van die sector te garanderen. Ze heeft hervormingen onderno-
men op institutioneel en socio-economisch vlak die in de toekomst invloed zullen hebben in de 
sectoren van de werkloosheid, de pensioenen en de geneeskundige verzorging.

2 Geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid

De rekeningen van de sociale zekerheid zijn belangrijk voor de openbare financiën want ze ver-
tegenwoordigen ongeveer 76 miljard euro in termen van ontvangsten en uitgaven (cijfers 2011).

Ten opzichte van de begrotingsdoelstelling die de regering voor 2011 had vastgelegd, wijzen de 
eerste ramingen van de resultaten van de sociale zekerheid, volgens de cijfers die het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen (INR) op 30 september 2012 aan Eurostat meedeelde, op een fi-
nancieringsbehoefte van 205,5 miljoen euro in ESR-termen (Europees rekeningensysteem).

Het INR baseert zich voor die ramingen op de consolidatie van de socialezekerheidsrekeningen 
van de FOD Sociale Zekerheid. Daarin zijn de cijfers van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid (OISZ) vervat, rekening houdend met het principe van de vastgestelde rechten zoals 
vereist door het ESR. Het INR onderwerpt de cijfers van de FOD aan een laatste controle om de 
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statistische coherentie te verifiëren, alvorens het vorderingensaldo van de sociale zekerheid te 
becijferen.

Uit de analyse van het Rekenhof van de geconsolideerde rekeningen blijkt echter dat de hui-
dige consolidatieprocedure niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten die de Europese Commissie 
oplegt.

Eurostat pleit ook voor een efficiënt toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau waarin het 
Rekenhof een rol moet spelen.

3 Realisaties van de Globale Beheren en van de geneeskundige verzorging

De hierna volgende gegevens over de realisaties 2011 en de evolutie ervan zijn gebaseerd op de 
voorlopige cijfers die de FOD Sociale Zekerheid aan het Rekenhof heeft meegedeeld. Het gaat 
nog om ramingen in afwachting van de definitieve afsluiting van de rekeningen van de OISZ.

Wat de socialezekerheidsontvangsten betreft, zet de algemene tendens van de laatste jaren zich 
door in 2011. Het aandeel van de sociale bijdragen in het geheel van de ontvangsten daalt (60,31 % 
t.o.v. 60,71 % in 2010), terwijl de bijdrage van de Staat stijgt (22,79 % t.o.v. 22,58 % in 2010).

Op basis van deze ramingen leiden de realisaties 2011 van het Globaal Beheer van de werkne-
mers, het Globaal Beheer van de zelfstandigen en van de geneeskundige verzorging tot de vol-
gende begrotingsresultaten (uitgedrukt in miljoen euro):

Globaal Beheer van de werknemers (in miljoen euro)

Realisaties 2011 Ten opzichte van 
de initiële begro-

ting 2011

Ten opzichte van 
de realisaties 2010

Lopende ontvangsten 64.841,3 - 269,4 + 3.391,9

– Lopende uitgaven 65.740,1 - 22,1 + 3.248,0

= Saldo lopende rekeningen - 898,8 - 247,3 + 143,8

+ Saldo kapitaalrekeningen 289,2 - 776,1 - 662,7

= Begrotingsresultaat - 609,6 - 1.023,4 - 518,9

Globaal Beheer van de zelfstandigen (in miljoen euro)

Realisaties 2011
Ten opzichte van 
de initiële begro-

ting 2011

Ten opzichte van 
de realisaties 2010

Lopende ontvangsten 6.290,0 + 6,6 + 185,7

– Lopende uitgaven 6.174,9 - 6,9 - 318,7

= Begrotingsresultaat 115,1 + 13,5 - 133,0

Wat de realisaties van de Globale Beheren betreft, heeft het Rekenhof specifiek de socialefrau-
debestrijding onderzocht. De beschikbare informatie over de acties die de OISZ hebben gevoerd 
of die plaatsvonden op aansturen van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingendienst is nog par-
tieel. Het Rekenhof ontving geen geaggregeerde raming van de financiële impact ervan.
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Geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

Realisaties 2011
Ten opzichte van 
de initiële begro-

ting 2011

Ten opzichte van 
de realisaties 2010

Lopende ontvangsten 29.479,1 + 11,5 + 1.532,7

– Lopende uitgaven 29.067,6 - 400,0 + 1.593,8

= Begrotingsresultaat 411.5 +411,5 -61,1

De prestaties in de geneeskundige verzorging liggen 1.791,5 miljoen euro lager dan de be-
grotingsdoelstelling berekend op basis van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(25.869,3 miljoen euro). Dat verschil omvat de bedragen bestemd voor het evenwicht van de 
sociale zekerheid (1.093,5 miljoen euro) en voor de onderconsumptie opgelegd door de regering 
in april 2011 (252 miljoen euro).

Het begrotingsresultaat vertoont een overschot van 411,5 miljoen euro. De initiële begroting 
voorzag echter in een afsluiting in evenwicht na de overdracht van 1.093,5 miljoen euro naar de 
Globale Beheren bij wijze van bijdrage tot het evenwicht van de sociale zekerheid.

Aangezien er geen wettelijke bepalingen zijn die de bestemming van dat overschot regelen, is 
het binnen de thesaurieën van de Globale Beheren gebleven (niet aangewende uitgaven). Het 
Rekenhof beveelt de wetgever aan de bestemming van boni’s op het ogenblik van de definitieve 
afsluiting van de geneeskundige verzorging te reglementeren.

Deel II – Kastoestand en reserves

Dit deel gaat over de beschikbare financiële middelen van de Globale Beheren.

1 Globaal Beheer van de werknemers

De kastoestand van het RSZ-Globaal Beheer vertoont een negatief saldo van 916,6 miljoen euro 
op 31 december 2011, d.i. een verbetering van 221,2 miljoen euro ten opzichte van 31 decem-
ber 2010.

De portefeuille van het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer, gewaardeerd tegen de markt-
koers en vermeerderd met de gelopen intresten, bedraagt 4,360 miljard euro op 31 decem-
ber 2011, d.i. een toename met 184 miljoen euro ten opzichte van 2010.

De waarde van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging lag op 
31 maart 2012 op 1,34 miljard euro, na overdracht van de intresten 2011 naar het Globaal Beheer 
van de RSZ en van het RSVZ, d.i. een stijging van 82 miljoen euro ten opzichte van 31 maart 2011.

2 Globaal Beheer van de zelfstandigen

Op 31 december 2011 beschikt het Globaal Beheer van de zelfstandigen over 1.687,6 miljoen 
euro, d.i. 245,6 miljoen euro meer dan op 31 december 2010.

Op 31 december 2011 beschikt het RSVZ in totaal over 1.665,1 miljoen euro aan boekhoudkun-
dige reserves op zijn balans. Deze reserves zijn samengesteld uit het Fonds voor het Welzijn van 
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de Zelfstandigen (1.185,9 miljoen euro) en uit overgedragen resultaten (479,2 miljoen euro). Op 
de balans staat ook nog het aandeel van 124,7 miljoen euro van het Globaal Beheer van de zelf-
standigen in het door de RSZ-Globaal Beheer beheerde Fonds voor de Toekomst van de Genees-
kundige Verzorging.

Deel III — Financieel beheer en rekeningen van de OISZ

Dit deel bevat toelichtingen bij de overlegging van de rekeningen van de OISZ, de modernisering 
van de boekhouding van de OISZ en de financiering van de bijzondere pensioenstelsels.

1 Overlegging van de rekeningen

De wettelijke en reglementaire termijnen om de rekeningen van de OISZ toe te zenden aan het 
Rekenhof worden onvoldoende nageleefd. Op 1 oktober 2012 beschikte het Rekenhof nog over 
geen enkele officiële rekening voor 2011. Voor de beheersjaren 2009 en 2010 ontbraken nog 
steeds de rekeningen van respectievelijk vijf en tien van de zeventien instellingen. Twee OISZ 
hebben zelfs hun rekeningen 2008 nog niet overgelegd.

De lange administratieve procedure voor de opmaak en goedkeuring van de rekeningen door de 
beheerscomités en de laattijdige beschikbaarheid van de controleverslagen van de bedrijfsrevi-
soren zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertragingen.

Het Rekenhof stelt geen beduidende verbetering vast ten opzichte van de voorgaande jaren. Om 
tegemoet te komen aan zijn vraag, moeten de bestaande wetgeving, reglementering, instructies 
en organisatie voor de opstelling, goedkeuring en voorlegging van de rekeningen zo snel moge-
lijk worden bijgestuurd.

Recent heeft ook Eurostat benadrukt dat het niet beschikbaar zijn van geauditeerde geconsoli-
deerde rekeningen van de sociale zekerheid een probleem vormt dat snel moet worden opgelost 
opdat de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive Deficit Procedure) kan worden gegaran-
deerd.

2 Modernisering van de boekhouding van de OISZ

De Europese vereisten inzake de eenmaking van de boekhoudnormen en de toepassing van het 
Europees boekhoudsysteem ESR95 tonen aan dat een grote hervorming van de boekhouding 
van de sociale zekerheid niet kan worden uitgesteld.

Sinds 2006 brengt de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ de begro-
tingen en rekeningen in overeenstemming met het werkkader van de bestuursovereenkomsten 
die met de OISZ zijn gesloten. Momenteel staan nog enkele structurele problemen een eenvor-
mige, transparante en efficiënte boekhouding en financiële rapportering in de weg.

De lopende hervorming van de boekhouding van de OISZ zou dit echter kunnen verhelpen. In 
2011 heeft de Commissie een ontwerp van nieuw boekhoudplan goedgekeurd. Momenteel wor-
den twee koninklijke besluiten voorbereid om de hervorming toe te passen. Het College van de 
OISZ heeft besloten de hervorming ten laatste in 2014 door te voeren, aan een ritme dat reke-
ning houdt met de specifieke kenmerken van elk OISZ.
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Het Rekenhof is van oordeel dat voldoende middelen en de nodige politieke aandacht zullen 
moeten worden besteed aan de uitvoering van deze hervorming. Het zal de evolutie van de boek-
houdnormen onderzoeken en de toepassing ervan door de OISZ opvolgen.

3 RVP: Financiering van de bijzondere pensioenstelsels

De pensioenhervorming van eind 2011 schafte de bijzondere pensioenstelsels af die verschil-
lende beroepen genoten (mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten en vliegend personeel 
van de burgerluchtvaart). Ondertussen werden deze stelsels in overleg met de betrokken secto-
ren grotendeels terug ingevoerd via overgangsmaatregelen.

De RVP is niet in staat correcte, volledige en actuele financiële informatie te verschaffen over 
de kostprijs van de bijzondere pensioenstelsels en over de bijdrage van het Globaal Beheer in de 
financiering van deze stelsels. Hij beschikt immers niet over een volwaardige analytische boek-
houding noch over de nodige coderingen van de verschillende beroepscategorieën in de informa-
ticatoepassingen.

Gezien de overgangsmaatregelen zal het effect op de pensioenleeftijd en –uitgaven in de vol-
gende jaren beperkt zijn. De beroepsjournalisten behouden hun stelsel, mits de RVP jaarlijks een 
financieel verslag opmaakt en maatregelen treft indien het stelsel verlieslatend zou zijn. Voor 
het stelsel van het vliegend personeel zal de eerstkomende jaren een jaarlijkse meerkost van 
16,08 miljoen euro moeten worden afgebouwd, alvorens de hervormingen tot een effectieve be-
sparing zullen leiden. Door de afschaffing van de bijzondere bijdragen vanaf 1 januari 2012, finan-
ciert het Globaal Beheer vanaf dit jaar het geheel van de bijzondere pensioenvoordelen (geraamd 
op 32,72 miljoen euro voor 2012).

Deel IV – Overige thema’s

In dit deel komen specifieke thema’s aan bod over de sectoren werkloosheid, pensioenen en de 
geneeskundige verzorging.

1 RVA – Evaluatie van sommige anticrisismaatregelen

In 2009 en 2010 werden verschillende maatregelen genomen om de economische crisis het hoofd 
te bieden. Deze maatregelen die oorspronkelijk als tijdelijk waren bedoeld, werden herhaaldelijk 
verlengd en inmiddels voor onbepaalde tijd bestendigd.

In 2011 bedragen de uitgaven van de RVA voor de collectieve schorsing van de arbeidsovereen-
komst voor bedienden, sinds de invoering van de maatregel, 33,6 miljoen euro en de uitgaven 
voor de crisispremie voor arbeiders 78,5 miljoen euro.

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat aan beide maatregelen meerdere risico’s van on-
eigenlijk gebruik zijn verbonden, die de FOD Werkgelegenheid en de RVA, die instaan voor de 
uitvoering van de maatregelen, onvoldoende beheersen. Dat komt voornamelijk doordat de re-
gelgeving niet altijd sluitend is om mogelijke misbruiken te voorkomen. Ook werd noch bij de 
opmaak, de verlengingen of de bestendiging van de maatregelen, een analyse gemaakt van de 
risico’s om hiervoor juridisch, organisatorisch en procedureel de nodige controlemaatregelen te 
nemen.
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Het Rekenhof beveelt aan dat, nu de maatregelen voor onbepaalde tijd zijn bestendigd, een der-
gelijke risicoanalyse alsnog wordt gemaakt en de hiaten in de controle en de reglementering wor-
den weggewerkt.

2 RVP: Ambtshalve onderzoek van de inkomensgarantie voor ouderen

Sinds de invoering van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in 2001 is de RVP wettelijk ver-
plicht de IGO-rechten ambtshalve te onderzoeken voor drie categorieën van pensioengerechtig-
den: de genieters van een tegemoetkoming voor gehandicapten, leefloners en gerechtigden op 
een (vervroegd) pensioen in het stelsel van de werknemers of zelfstandigen.

Wat de leefloners betreft, is het onderzoek van de IGO-rechten niet volledig gegarandeerd. Bij 
de vervroegd gepensioneerden voldoet de RVP pas sinds oktober 2010 aan die wettelijke ver-
plichting.

In april 2011 startte de RVP met een inhaaloperatie waarbij retroactief de rechten van vóór okto-
ber 2010 worden onderzocht. Deze inhaaloperatie vordert traag en zal pas in 2017 zijn afgerond 
als het huidige ritme ongewijzigd aangehouden blijft. Bovendien ontbreken voor de ambtshalve 
IGO-onderzoeken een aangepaste communicatie en specifieke richtlijnen. Daardoor bestaat het 
risico dat de RVP foutieve of onvolledige inlichtingen ontvangt, geen eenduidige beslissingen 
neemt of zelfs onterecht IGO’s toekent. Een deel van de IGO-uitkeringen is bovendien al ver-
jaard. Uit billijkheidsoverwegingen acht de RVP zich evenwel genoodzaakt de verjaarde achter-
stallen toch uit te betalen. Voor die uitbetaling bestaat echter geen rechtsgrond.

Het Rekenhof beveelt de RVP aan de selectiecriteria te evalueren, de communicatie naar alle 
betrokken partijen aan te passen aan het (retroactieve) ambtshalve karakter van het onderzoek 
en specifieke richtlijnen op te stellen.

3 RVP – RSVZ: Informatieverstrekking over de loopbaan en de toekomstige 
pensioenrechten

Zowel de RVP als het RSVZ heeft de laatste jaren belangrijke inspanningen geleverd om de wet-
telijke informatieplicht over de toekomstige pensioenrechten na te leven. Deze verplichting 
vloeit voort uit het generatiepact van 23 december 2005.

Het Rekenhof stelt echter een aantal verschillen vast tussen de RVP en het RSVZ op het niveau 
van de termijn, de inhoud en de manier van informatieverstrekking. Deze verschillen beperken 
de mogelijkheden voor de toekomstige gepensioneerde om zijn loopbaangegevens te kennen en 
te controleren.

Het Rekenhof pleit ervoor dat de verschillende pensioeninstellingen (RSVZ, RVP en PDOS – de 
Pensioendienst voor de Overheidssector) nieuwe strategische beslissingen nemen om te bepa-
len hoe en wanneer de elektronische loopbaangegevens moeten worden bijgehouden en ter 
beschikking gesteld van de toekomstige gepensioneerden. Deze gegevens zouden bovendien 
moeten kunnen leiden tot accurate ramingen van de toekomstige pensioenrechten.
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Bij die beslissingen moet rekening worden gehouden met de voorwaarden die het Sectoraal Comi-
té van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in zijn machtiging van 4 september 2012 heeft 
opgelegd voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RVP, het RSVZ en PDOS.

4	 RSVZ:	Bestrijding	van	de	fictieve	aansluiting	als	zelfstandige	door	EU-bur-
gers

Sommige EU-burgers sluiten zich aan als zelfstandige met als enig doel een verblijfsrecht van 
meer dan drie maanden te verkrijgen. Daarom heeft het RSVZ de aansluitingsprocedure aange-
past en controles ontwikkeld. Het heeft ook een sanctie uitgewerkt voor de niet-naleving van de 
meldingsplicht bij wijziging of stopzetting van een zelfstandige activiteit.

Het Rekenhof constateerde dat de aangepaste procedure wel effectief is om fictieve aansluitin-
gen te bestrijden, maar dat de toegevoegde waarde ervan voor het stelsel van de zelfstandigen 
en de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gehypothekeerd door de achterstand bij het RSVZ in 
de behandeling van deze dossiers, alsook door tekortkomingen bij de opvolging en uitwisseling 
van informatie. Twee jaar na de aankondiging is ook de geplande sanctie nog niet reglementair 
geregeld.

Het RSVZ zou op korte termijn met alle betrokken partijen moeten overleggen om de procedure 
en de wederzijdse informatie-uitwisseling bij te sturen. Gelet op het belang van de bestrijding 
van de sociale fraude vraagt het Rekenhof aan het RSVZ en de minister duidelijkheid te verschaf-
fen over het tijdschema voor de uitvoering van de aangekondigde sancties.

5 RSZ: Hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding op factuur in het kader 
van de sociale schulden (“artikel 30bis”)

De wet bepaalt dat de opdrachtgevers en de aannemers uit de bouwsector en uit andere secto-
ren (tuinaanleg, schoonmaak,...) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de sociale schulden van hun 
onderaannemers. Het systeem steunt op de unieke werfmelding (UWM) die de hoofdaannemer 
moet indienen en die de lijst omvat van de onderaannemers alsook de plaats en de duur van de 
werkzaamheden. De hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht een inhouding op factuur uit te voe-
ren (35 % van het bedrag van de werken) ten voordele van de RSZ als de onderaannemer die de 
werken uitvoert, sociale bijdragen verschuldigd is.

Het Rekenhof beveelt de RSZ aan dat stelsel beter bekend te maken omdat de aannemers zich 
niet altijd van hun aangifteverplichtingen bewust zijn. Het is overigens van oordeel dat de aan-
nemers en opdrachtgevers beter zouden moeten worden geïnformeerd over hun inhoudingsver-
plichting.

De RSZ past de hoofdelijke aansprakelijkheid pas toe als de aannemer die de werken heeft uitge-
voerd, failliet gaat. Om de RSZ in staat te stellen volop voordeel uit dat stelsel te halen, beveelt 
het Rekenhof aan dat de RSZ de naleving van de verplichting van de inhouding op factuur con-
troleert en de sancties toepast zodra het contract is beëindigd, zonder daarbij te wachten tot 
de medecontractant failliet wordt verklaard. Het beveelt de RSZ ook aan te onderzoeken of er 
geen organisatorische maatregelen moeten worden genomen om dit stelsel van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid meer systematisch toe te passen.
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6	 RSZ:	 Implicaties	van	de	wet	betreffende	de	continuïteit	van	de	onderne-
mingen

Sinds 1 april 2009 biedt de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (die de wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord vervangt) de ondernemingen met financiële moeilijkheden 
nieuwe instrumenten aan om de continuïteit van hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te vrijwa-
ren. De RSZ is betrokken bij 70 % van de gerechtelijke reorganisatieprocedures (GRP) die in het 
kader van deze nieuwe wet werden ingediend.

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de RSZ de opvolging van die GRP-dossiers organiseert. Het 
heeft vastgesteld dat de invordering van de schuldvorderingen wordt bemoeilijkt, o.m. wegens 
de duur van de GRP. Zo wordt het faillissement in heel wat gevallen niet vermeden ondanks de 
sterke verminderingen van de schuldvorderingen die de RSZ aan de schuldenaars toekent. Er ko-
men bovendien nieuwe schuldvorderingen bij. Op 15 mei 2012 bedroegen de schuldvorderingen 
van de RSZ waarvoor een GRP liep die sinds april 2009 werd afgesloten, in totaal 297,3 miljoen 
euro (zonder de nieuwe schuldvorderingen).

Voorts bevat de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bepalingen om onderne-
mingen in moeilijkheden op te sporen. Deze opsporing gebeurt door de rechtbank van koophan-
del die daartoe allerhande informatie vergaart. De wet belast de RSZ in dit verband een lijst door 
te sturen van schuldenaars die hun bijdragen laattijdig betalen. De audit heeft vastgesteld dat de 
RVP deze verplichting niet strikt naleeft. Het Rekenhof beveelt aan dat de projecten die in dat 
kader lopen en voortvloeien uit het overleg tussen de RSZ en de rechtbanken van koophandel, zo 
snel mogelijk worden uitgevoerd.

7 RVA – RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De regeling die het mogelijk maakt oudere werknemers te ontslaan door de uitbetaling van een 
bedrijfstoeslag op de werkloosheidsuitkering tot aan hun rustpensioen - tot 2012 het brugpen-
sioen genoemd – is mede door de invoering of verhoging van sociale bijdragen erop minder aan-
trekkelijk gemaakt.

De inning van deze bijdragen, die in 2011 bijna 200 miljoen euro opbracht, verloopt echter pro-
blematisch, ook nadat in 2010 werd overgegaan tot een harmonisering van de reglementering en 
een centralisering van het beheer bij de RSZ. Bij de eerste geautomatiseerde controles werd een 
groot aantal potentiële fouten gesignaleerd. Deze moeten geval per geval worden opgevolgd en 
gecorrigeerd, wat in de praktijk niet mogelijk is. Hierdoor bestaat een risico dat de sociale zeker-
heid een substantieel bedrag aan bijdragen misloopt.

Omdat deze potentiële fouten het gevolg zijn van structurele problemen waartoe de toepas-
sing van de wetgeving aanleiding geeft, beveelt het Rekenhof aan een vereenvoudiging van het 
stelsel te overwegen. Intussen moeten de controles van de RSZ op de inning van de bijdragen 
worden versterkt en de verschillen met de controlebestanden van de RVA worden opgespoord 
en verholpen.
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8 HVKZ: Beheer en organisatie

De HVKZ is een kleine speler in het Globaal Beheer van de werknemers. Het stelsel van de zeelie-
den vertegenwoordigt minder dan 0,1 % van de uitgaven van dat Beheer.

De HVKZ ondervindt verschillende problemen op het vlak van de organisatie, de infrastructuur, de 
informatica, het personeel en de werking van de beheersorganen. De meeste van die problemen 
vinden hun oorsprong in de kleinschaligheid van de instelling en in het feit dat de noodzakelijke 
investeringen in de voornoemde domeinen de financiële draagkracht van de HVKZ overstijgen.

Het Rekenhof is van oordeel dat een kosten-batenanalyse van het huidige stelsel van de zeelie-
den en van de te investeren middelen zich opdringt. Vooral wat het beheer van de ziekteverzeke-
ring betreft, moeten op korte termijn beslissingen worden genomen.

Deel V — Opvolging van de uitvoering van de aanbevelingen in de vorige Boeken

Dit deel gaat na welk gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen uit de Boeken 2010 en 2011 over 
de Sociale Zekerheid. Het betreft hier enkel de materies die het Rekenhof het meest relevant acht.
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Dit hoofdstuk schetst kort de algemene organisatie van de sociale zekerheid en de markante 
feiten van 2011.

De begroting 2011, opgesteld door de regering in lopende zaken, werd in april 2011 goedgekeurd. 
Op het vlak van de sociale zekerheid werd rekening gehouden met de bepalingen van het in-
terprofessioneel akkoord dat de sociale partners hebben gesloten en met de verlenging van de 
anticrisismaatregelen. De begrotingsdoelstelling die wordt vooropgesteld, is een vorderingen-
saldo van nul in ESR-termen (Europees boekhoudsysteem).

De regering die in december 2011 van start is gegaan, heeft specifieke maatregelen genomen 
om de uitgaven van de sociale zekerheid te beheersen, rekening houdend onder meer met de 
eisen van de Europese Commissie over de overheidsschuld. De regering heeft beslist de sociale 
fraude actiever aan te pakken en zich ertoe verbonden de uitgaven van de geneeskundige ver-
zorging te beperken om een houdbare groei van die sector te garanderen. Ze heeft hervormin-
gen ondernomen op institutioneel en socio-economisch vlak die in de toekomst invloed zullen 
hebben in de sectoren van de werkloosheid, de pensioenen en de geneeskundige verzorging.

1.1 Organisatie van de sociale zekerheid

De sociale zekerheid omvat verschillende stelsels. Het stelsel van de werknemers en het 
stelsel van de zelfstandigen zijn budgettair gezien de belangrijkste.

Het stelsel van de werknemers is van toepassing op personen die op basis van een arbeids-
overeenkomst in dienst zijn bij een werkgever uit de overheidssector of uit de privésector. 
Het stelsel omvat de volgende takken:

• de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in geval van arbeidsonge-
schiktheid en moederschapsrust;

• de werkloosheidsuitkeringen, inclusief uitkeringen in geval van brugpensioen en loop-
baanonderbreking (alsook de dienstencheques);

• de rust- en overlevingspensioenen;
• de uitkeringen bij arbeidsongevallen;
• de uitkeringen bij beroepsziekten;
• de kinderbijslag;
• de uitkeringen voor jaarlijkse vakantie van de arbeiders1.

Het stelsel van de zelfstandigen omvat de volgende takken:

• de rust- en overlevingspensioenen;
• de gezinsbijslag;
• de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in geval van arbeidsonge-

schiktheid en moederschapsverlof;
• de faillissementsverzekering.

1 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.
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Zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen werd een glo-
baal financieel beheer ingevoerd (het “Globaal Beheer”), waarbij de RSZ en het RSVZ de 
ontvangsten centraliseren en verdelen over de openbare instellingen van sociale zekerheid 
(OISZ) die de verschillende takken beheren.

De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:

• het stelsel van de overzeese sociale zekerheid (beheerd door de DOSZ);
• het stelsel van de zeevarenden (beheerd door de HVKZ)2;
• het stelsel van het statutair personeel van de provinciale en plaatselijke besturen (be-

heerd door de RSZ-PPO).

1.2 Markante feiten in 2011

1.2.1 Regering in lopende zaken
De ontwerpbegroting werd in april 2011 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers inge-
diend.

De regering in lopende zaken heeft een compromis bereikt over de uitvoering van het in-
terprofessioneel akkoord en heeft de anticrisismaatregelen verlengd, eerst tot 31 maart 2011, 
vervolgens tot 31 december 2011 en ten slotte bestendigd3.

In de begroting 2011 van de RVA werden uitgaven opgenomen voor de verdere uitvoering 
van vier maatregelen om de crisis te bestrijden:

• de verhoogde uitkering voor economische werkloosheid;
• de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden op grond van economische 

oorzaken;
• de toekenning van een ontslaguitkering aan arbeiders;
• het win-winaanwervingsplan bedoeld om oudere werklozen en laaggeschoolde jongeren 

aan het werk te helpen.

Zoals de sociale partners in het ontwerp van interprofessioneel akkoord hebben voorge-
steld, krijgen de verhoogde uitkering voor economische werkloosheid, de economische 
werkloosheid voor bedienden en de ontslaguitkering vanaf 2012 bovendien een structureel 
karakter4.

1.2.2 Europees semester
Om de doelstelling van het tienjarenplan voor groei van de Europese Unie (ook bekend als 
het plan “Europa 2020”) te realiseren, is het belangrijk dat de maatregelen van de verschil-
lende landen op elkaar afgestemd zijn. De Europese Commissie heeft daarom vanaf 2011 een 
jaarlijkse cyclus van beleidscoördinatie ingesteld, het Europees semester. In dat kader heeft 

2 De verrichtingen van de HVKZ zijn onderdeel van het Globaal Beheer.
3 Zie “RVA – Evaluatie van sommige anticrisismaatregelen” in deel IV van dit Boek.
4 Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaat-

regelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering 
met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord.
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de Ministerraad op 15 april 2011 het Stabiliteitsprogramma 2011-2014 en het Nationaal Her-
vormingsprogramma 2011 goedgekeurd en bij de Europese Commissie ingediend.

1.2.3 Federale regering
De regering die op 6 december 2011 is aangetreden heeft van bij de aanvang specifieke 
maatregelen genomen voor de beheersing van de uitgaven van de Sociale Zekerheid. Het 
gaat ondermeer over een intensievere aanpak van sociale fraude.

De regering heeft ook tot socio-economische hervormingen besloten in de sector van de 
werkloosheid en de pensioenen.

1.2.3.1 Hervormingen van de arbeidsmarkt
De hervormingen in de werkloosheid zijn een onderdeel van het ruimere pakket aan maat-
regelen voor structurele hervormingen van de arbeidsmarkt. Die maatregelen beogen een 
verhoging van de werkzaamheidsgraad.

• De wachtuitkering voor schoolverlaters wordt hervormd tot een inschakelingsuitkering. 
Er zijn strengere toegangsvoorwaarden en een beperking van de inschakelingsuitkerin-
gen in de tijd.

• De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt ingevoerd.
• Via een samenwerkingsakkoord met de gewesten wordt een snellere procedure inge-

voerd voor de controle op de beschikbaarheid van de werklozen. Er komen striktere 
voorwaarden voor een passende dienstbetrekking.

• De regels van het conventioneel brugpensioen worden hertekend. Vanaf 1 janua-
ri 2012 wordt het halftijds brugpensioen opgeheven.

• Voor het algemeen stelsel van brugpensioen komen er strengere voorwaarden inzake 
leeftijd en loopbaan.

• De toekenningsvoorwaarden inzake loopbaan en leeftijd worden verstrengd voor het 
tijdskrediet en de loopbaanonderbreking.

1.2.3.2 Pensioenhervorming
De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen bevat een aantal structurele 
maatregelen om werknemers langer aan het werk te houden, met name:

• een verhoging van de minimumleeftijd en van het aantal loopbaanjaren om vervroegd 
met pensioen te kunnen gaan;

• het minder laten doorwegen van sommige perioden van inactiviteit in de berekening 
van het pensioen;

• het optrekken van het aantal loopbaanjaren voor de mijnwerkers, de zeevarenden, de 
beroepsjournalisten en het vliegend personeel in de burgerluchtvaart tot het aantal 
jaren dat geldt voor alle werknemers en, samen met die verlenging, het opheffen van 
de bijzondere stelsels voor de beroepsjournalisten en de burgerluchtvaart op 31 decem-
ber 20115.

Die hervormingen zullen pas vanaf 2013 een impact hebben op de pensioenuitgaven.

5 Zie “RVP: Financiering van de bijzondere pensioenstelsels” in deel III van dit Boek.
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1.2.3.3 Financiering van de geneeskundige verzorging
De regering verbindt zich ertoe de uitgaven voor de geneeskundige verzorging te verminde-
ren om in de toekomst een draaglijke groei van deze sector te garanderen.

De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering geneeskundige verzorging wordt voor 
2012 op 25,6 miljard euro vastgelegd.

Voor 2013 zal de groeinorm ten opzichte van deze globale begrotingsdoelstelling op 2 % 
worden vastgelegd (plus de geplande verhoging van de gezondheidsindex voor 2013); daar 
komt nog 40 miljoen euro bij voor nieuwe banen in de socialprofitsector.

Voor 2014 wordt de groeinorm ten opzichte van de globale begrotingsdoelstelling 2013 op 
3 % vastgelegd (plus de geplande verhoging van de gezondheidsindex voor 2014). De begro-
tingsdoelstelling 2014 zou daarenboven, naargelang van de budgettaire mogelijkheden, een 
extra bedrag kunnen bevatten voor jobs in de socialprofitsector.

Voor de jaren 2015 en volgende zal de wet de norm vastleggen. Als die wet niet wordt gewij-
zigd, blijft de norm van 2014 van toepassing.

1.2.4 Geplande institutionele hervormingen
De hervormingen op institutioneel vlak zullen ook de sociale zekerheid beïnvloeden. Wat 
de arbeidsmarkt betreft, zullen ondermeer de volgende bevoegdheden naar de gewesten 
worden overgedragen: de controle op de beschikbaarheid van de werklozen, de activerings-
maatregelen, de dienstencheques en de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.

In de sector van de geneeskundige verzorging zullen het ouderenbeleid, de hulp aan per-
sonen, de geestelijke gezondheidszorg en de preventie en organisatie van de eerstelijnsge-
zondheidszorg naar de gemeenschappen worden overgeheveld.

De financiering en de uitbetaling van de gezinsbijslagen zullen volledig naar de gemeen-
schappen worden overgedragen.
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Dit hoofdstuk reikt een aantal leessleutels aan voor de begrotingstabellen.

De gegevens over de realisaties 2009, 2010 en 2011 in deel I van dit Boek zijn gebaseerd op de 
voorlopige cijfers die de FOD Sociale Zekerheid aan het Rekenhof heeft meegedeeld. Het gaat 
nog om ramingen in afwachting van de definitieve afsluiting van de rekeningen van de OISZ.

Wat de socialezekerheidsontvangsten betreft, zet de algemene tendens van de laatste jaren 
zich door in 2011. Het aandeel van de sociale bijdragen in het geheel van de ontvangsten daalt 
(60,31 % t.o.v. 60,71 % in 2010), terwijl de bijdrage van de Staat stijgt (22,79 % t.o.v. 22,58 % in 
2010).

2.1 Leessleutels voor de begrotingstabellen 2011

2.1.1 Actualiteitswaarde van de cijfers
Bij de opmaak van de begrotingstabellen voor zijn Boek over de Sociale Zekerheid, baseert 
het Rekenhof zich op de gegevens die het elk jaar ontvangt van de FOD Sociale Zekerheid.

De begrotingstabellen in dit Boek omvatten de definitieve begrotingsontvangsten en 
-uitgaven voor het boekjaar 2009 en de voorlopige ontvangsten en uitgaven voor de jaren 
2010 en 2011 (situatie op 31 augustus 2012)6.

In de volgende hoofdstukken onderzoekt het Rekenhof de resultaten 2011 van de Globale 
Beheren van de werknemers en van de zelfstandigen alsook van de geneeskundige verzor-
ging. Deze resultaten worden vergeleken met deze van 2010 en de begrotingsramingen. De 
resultaten die het Rekenhof gebruikt, zijn deze die de FOD Sociale Zekerheid in augustus 
2012 heeft meegedeeld.

De meegedeelde gegevens zijn echter van ongelijke kwaliteit. De resultaten 2011 zijn voorlo-
pige gegevens die voornamelijk in februari 2012 zijn opgesteld. Voor de ontvangsten lijken 
sommige gegevens zelfs begrotingsgegevens te zijn (bv. de eigen ontvangsten van bijdragen 
van geneeskundige verzorging). De resultaten 2010 die de FOD in augustus 2012 heeft door-
gestuurd, waarmee de resultaten van 2011 worden vergeleken, zijn nog steeds de voorlopige 
resultaten opgesteld in februari 2011 voor de geneeskundige verzorging, mits enkele cor-
recties. Bij gebrek aan precieze aangepaste begrotingsgegevens voor 20117 tenslotte, worden 
de resultaten van dit jaar vergeleken met de initiële begroting die eind 2010 werd opgesteld.

2.1.2 Boekingsmethoden
De gegevens in dit Boek 2012 verschillen op diverse punten van die in het Boek 2011 omdat 
de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op een andere manier werden geboekt.

Zo vermeldt hoofdstuk 6 bij de rekeningen van de geneeskundige verzorging en bij de over-
drachten vanuit de Globale Beheren naar het RIZIV-Geneeskundige verzorging niet meer 

6 In afwachting van het ogenblik waarop de rekeningen van alle OISZ officieel zullen zijn afgesloten.
7 Bij gebrek aan een aangepaste begroting 2011 voor de federale Staat, werd voor 2011 geen enkele toelichting bij 

de aangepaste begroting ingediend.
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de thesauriebedragen die tijdens het boekjaar effectief werden gestort, zoals het geval was 
in het Boek 2011, maar de verworven rechten8.

De manier waarop de rekeningen van de Globale Beheren zijn weergegeven, is echter niet 
veranderd. Die rekeningen zijn nog altijd grotendeels gebaseerd op de thesaurieontvang-
sten en –uitgaven. Ze vertonen de volgende bijzonderheden:

• Bij de ontvangsten wordt enkel rekening gehouden met de gestorte bijdragen, niet met 
de schuldvorderingen.

• De ontvangsten van de alternatieve financiering omvatten de geïnde bedragen (ook met 
betrekking tot voorgaande boekjaren), maar niet de vastgestelde rechten9.

• Bepaalde uitgaven zijn eigenlijk regularisaties (bv. de voorlopige en definitieve afreke-
ningen tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen).

Bovendien blijven de (niet opgevraagde) boni van de geneeskundige verzorging in de the-
saurieën van de Globale Beheren en worden ze gebruikt om de andere takken van de sociale 
zekerheid te financieren, bij gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen.

Tot slot voeren de Globale Beheren en de FOD Sociale Zekerheid elk jaar correcties uit aan 
de gegevens van de uitvoeringsrekeningen van de begroting om het geconsolideerde vorde-
ringensaldo van de sociale zekerheid te verkrijgen (zie verder, hoofdstuk 3).

2.2 Financiering van de sociale zekerheid

De sociale zekerheid wordt gefinancierd door middel van bijdragen, staatstoelagen, ont-
vangsten uit een alternatieve financiering en diverse ontvangsten.

In 2011 bedroegen de ontvangsten van de Globale Beheren, inclusief de tak van de genees-
kundige verzorging10, iets meer dan 76 miljard euro.

8 Een recht wordt als verworven beschouwd als het aan drie voorwaarden beantwoordt: het bedrag ervan is exact te 
bepalen, de identiteit van de schuldenaar of de schuldeiser is bekend en het recht op betaling is verstreken in de 
loop van het beoogde begrotingsjaar. Het concept van de verworven rechten leunt aan bij dat van de vastgestelde 
rechten. Het grootste verschil is dat een verworven recht opeisbaar is in de loop van het begrotingsjaar tijdens 
hetwelk het recht werd geopend. 

9 Het Rekenhof heeft de gegevens van de Globale Beheren gereconcilieerd met de gegevens van de federale enti-
teit. Die werkwijze is het gevolg van het feit dat de FOD Financiën als uitgaven voor de alternatieve financiering 
de werkelijk tijdens het jaar gestorte bedragen boekt. Die uitgaven bevatten zowel bedragen die zijn verschuldigd 
voor het boekjaar zelf als achterstallige bedragen met betrekking tot een vorig boekjaar.

10 Aangezien bij de uitgaven voor geneeskundige verzorging geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de 
prestaties voor rekening van de werknemers en deze voor rekening van de zelfstandigen, komt die tak aan bod in 
hoofdstuk 6 van dit deel.
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Tabel 1 –  Ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

Ontvangsten 2009 2010 2011

Bijdragen 43.446,6 43.911,0 45.909,7

Staatstoelagen 7.120,9 9.627,5 8.496,2

Alternatieve fi nanciering 12.540,3 13.930,9 16.462,4

Andere ontvangsten 4.497,5 4.840,2 5.251,6

Totaal 67.605,3 72.309,6 76.119,9

Bron: samengevoegde gegevens op basis van de cijfers die de FOD Sociale Zekerheid in augustus 
2012 meedeelde

Grafi	ek	1	–  Samenstelling van de ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige 
verzorging (in percenten)

Bron: samengevoegde gegevens op basis van de cijfers die de FOD Sociale Zekerheid in augustus 
2012 meedeelde

2.2.1 Sociale bijdragen
De fi nanciering van de sociale zekerheid steunt op diverse bijdragen, waaronder:

• de bijdragen op de lonen en bijkomende voordelen toegekend aan personen die in de 
privésector werken, betaald aan de RSZ11;

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

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

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

11 Hierin begrepen de bijdrage voor de tak geneeskundige verzorging op de wedden van alle vastbenoemde ambte-
naren die door de RSZPPO (voor de ambtenaren van de lokale overheden) of de bevoegde overheidsdienst (voor 
de andere ambtenaren) wordt doorgestort aan de RSZ.
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In 2011 bedroegen de sociale bijdragen nagenoeg 46 miljard euro en dekten ze 60,31 % van 
de financiering van de sociale zekerheid.

2.2.2 Staatstoelagen
De wettelijke toelagen vallen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Staat. In 
2011 vertegenwoordigden de toelagen een aandeel van 11,16 % in de financiering van de so-
ciale zekerheid. De RSZ ontving 7.067,2 miljoen euro aan toelagen en het RSVZ 1.429,0 mil-
joen euro.

In de begroting van de FOD Sociale Zekerheid is 8.496,2 miljoen euro aan staatstoelagen 
opgenomen, bestemd voor de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer. Dat bedrag 
omvat in de eerste plaats de gewone staatstoelage aan de RSZ-Globaal Beheer (6.059,6 mil-
joen euro) en aan het RSVZ-Globaal Beheer (1.317 miljoen euro). Daarnaast werd, net als 
in 2010, ook een bijzondere staatstoelage toegekend van 1.119,6 miljoen euro (waarvan 
1.007,6 miljoen euro aan de RSZ-Globaal Beheer en 112 miljoen euro aan het RSVZ-Globaal 
Beheer) om te ervoor te zorgen dat het vorderingensaldo (ESR-saldo) van de sociale zeker-
heid in evenwicht zou zijn.

2.2.3	 Alternatieve	financiering
De techniek van de alternatieve financiering bestaat erin ontvangsten voor de sociale ze-
kerheid te bestemmen door een deel van de fiscale ontvangsten naar die sector te transfere-
ren. De alternatieve financiering moet de werkgeversbijdrageverminderingen compenseren 
en het bedrag van de wettelijke staatstoelagen beperken.

In 2011 leverde de alternatieve financiering 21,63 % van de ontvangsten van de sociale zeker-
heid. Het ging om een bedrag van 16.462,4 miljoen euro.

Van die 16.462,4 miljoen euro is 14.771,4 miljoen euro afkomstig van overgedragen btw-
ontvangsten. Dat bedrag gaat naar het stelsel van de werknemers (9.057,7 miljoen euro), 
naar het stelsel van de zelfstandigen (750,9 miljoen euro), naar de bijdrage van de Staat tot 
de geneeskundige verzorging (3.205,9 miljoen euro) en naar de staatstegemoetkoming in 
ziekenhuisuitgaven (1.757,0 miljoen euro).

Het saldo van 1.691,0 miljoen euro, dat niet met btw-ontvangsten wordt gefinancierd, is 
afkomstig van ontvangsten uit accijnzen (947,2 miljoen euro), uit de roerende voorheffing 
(482,5 miljoen euro) en uit de personen- en vennootschapsbelasting (261,3 miljoen euro).

2.2.4	 Overige	financieringsbronnen
Tot de overige financieringsbronnen behoren onder meer de bijzondere bijdrage voor de so-
ciale zekerheid (1.063 miljoen euro), de door het RIZIV-Geneeskundige Verzorging geïnde 
ontvangsten (1.438,2 miljoen euro) en het bedrag van 1.093,4 miljoen euro dat binnen de 
globale begrotingsdoelstelling van de geneeskundige verzorging wordt voorbehouden als 
algemene financiering van de sociale zekerheid. Bij de opmaak van de begroting voor de 
geneeskundige verzorging werd er immers voor gekozen om de groeinorm van 4,5 % niet te 
gebruiken voor de financiering van nieuwe uitgaven, maar dit bedrag daarentegen integraal 
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toe te wijzen aan de sociale zekerheid. Daardoor blijven de middelen van die groeimarge 
beschikbaar voor de sociale zekerheid: bij een verlaging van de groeinorm zouden die mid-
delen immers zijn teruggevloeid naar de federale overheid, via een vermindering van het 
bedrag van de alternatieve financiering voor het RIZIV12.

12 De jaarlijkse toename van de globale begrotingsdoelstelling wordt vooral bepaald door de groeinorm van 4,5 %. 
Als de globale begrotingsdoelstelling sterker stijgt dan de bijdragen van de Globale Beheren (wat meestal het 
geval is), past de federale staat sinds 2008 het verschil bij. Een lagere globale begrotingsdoelstelling (bv. door de 
groeinorm te beperken) leidt dus in de eerste plaats tot een daling van het aandeel van de federale staat.
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De rekeningen van de sociale zekerheid vertegenwoordigen ongeveer 76 miljard euro in termen 
van ontvangsten en uitgaven (cijfers 2011).

Ten opzichte van de begrotingsdoelstelling die de regering voor 2011 had vastgelegd (een nulsal-
do in ESR-termen), wijzen de eerste ramingen van de resultaten van de sociale zekerheid, vol-
gens de cijfers die het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) op 30 september 2012 aan 
Eurostat meedeelde, op een financieringsbehoefte van 205,5 miljoen euro in ESR-termen.

Het INR baseert zich voor die ramingen op de consolidatie van de socialezekerheidsrekeningen 
van de FOD Sociale Zekerheid. Daarin zijn de cijfers van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid (OISZ) vervat, rekening houdend met het principe van de vastgestelde rechten zoals 
vereist door het ESR. Het INR onderwerpt de cijfers van de FOD aan een laatste controle om 
de statistische coherentie te verifiëren, alvorens het vorderingensaldo van de sociale zekerheid 
te becijferen.

Uit de analyse van het Rekenhof van de geconsolideerde rekeningen blijkt echter dat de huidige 
consolidatieprocedure niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten die de Europese Commissie op-
legt.

Eurostat pleit ook voor een efficiënt toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau waarin 
het Rekenhof een rol moet spelen.

3.1 Context

De Verordening (EG 479/2009) van de Raad betreffende de procedure bij buitensporige 
tekorten verplicht de lidstaten om de gegevens over hun overheidstekort jaarlijks mee te 
delen aan Eurostat13. In België is dat de taak van het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
(INR).

Om Eurostat te kunnen informeren, moet het INR de rekeningen consolideren van de ver-
schillende overheden die behoren tot de consolidatieperimeter van het Europese rekenin-
genstelsel ESR 9514. De meegedeelde informatie moet beantwoorden aan de boekhoudkun-
dige principes van volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en coherentie.

De rekeningen van de sociale zekerheid zijn belangrijk bij die consolidatie, want ze ver-
tegenwoordigen nagenoeg 76 miljard euro in termen van ontvangsten en uitgaven (cijfers 
2011).

In de algemene toelichting bij de begroting 2011, die op 15 april 2011 werd voorgesteld, be-
oogde de regering voor 2011 een vorderingensaldo van nul in ESR-termen als begrotings-
doelstelling voor de sociale zekerheid.

13 Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie, dat gevestigd is in Luxemburg. Het maakt statistieken op 
Europees niveau om landen en regio’s onderling te kunnen vergelijken.

14 Verordening (EG 2223/1996) van de Raad van 25 juni 1996 inzake het systeem van nationale en regionale rekenin-
gen in de Gemeenschap (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (L310) van 30 november 1996).
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De eerste ramingen van de resultaten van de sociale zekerheid in geconsolideerde ESR-
termen voor 2011, duiden op een financieringsbehoefte van 205,5 miljoen euro (cijfers die 
het INR op 30 september 2012 meedeelde aan de Europese Commissie).

3.2 Bestaande consolidatieprocedure

Voor de sociale zekerheid baseert het INR zich op de consolidatie van de socialezekerheids-
rekeningen van de FOD Sociale Zekerheid. Daarin zijn de cijfers van de zeventien openbare 
instellingen van sociale zekerheid (OISZ) vervat. Het INR onderwerpt de cijfers van de FOD 
aan een laatste controle om de statistische coherentie te verifiëren, alvorens het vorderin-
gensaldo van de sociale zekerheid te becijferen.

3.2.1 Berekening
De FOD gebruikt voor die consolidatie de ruwe gegevens van de rekeningen van uitvoering 
van de begroting of, als die rekeningen niet voorhanden zijn, de begrotingsramingen. Die 
cijfers worden samengevoegd en verwerkt met een rekenblad.

Deze bewerkingen hebben voornamelijk betrekking op de volgende aspecten:

• Omdat de consolidatieperimeter van het ESR 95 verschilt van de begrotingsconsolida-
tieperimeter van de FOD, identificeert de FOD de verschillen en houdt er rekening mee 
bij het consolidatieproces.

• De gegevens van de OISZ worden opgesteld volgens de boekhoudnormen van de Bel-
gische sociale zekerheid en niet volgens de Europese ESR 95-normen. De rekeningen 
van de sociale zekerheid worden dus weliswaar gevoerd op basis van het principe van 
de dubbele boekhouding, maar de boekingen gebeuren niet op basis van vastgestelde 
rechten zoals bepaald in het ESR 95, maar op basis van verworven rechten15. Er bestaan 
nog andere conceptuele verschillen tussen de boekhoudingen, meer bepaald op het vlak 
van de afschrijvingen, de meer- en minderwaarden enz. De verschillen ten opzichte van 
de ESR 95-normen worden tijdens het consolidatieproces geïdentificeerd en bewerkt.

• De financiële transfers tussen OISZ die vermeld zijn in de rekeningen van uitvoering 
van de begroting van de OISZ, worden in de consolidatie gecompenseerd.

Door de opgelegde deadlines komen de cijfers over het jaar N die het INR in april van het 
jaar N+1 ontvangt, niet uit afgesloten rekeningen van uitvoering van de begroting. Ze zijn 
voornamelijk gebaseerd op begrotingsramingen. De FOD Sociale Zekerheid werkt op basis 
van de gegevens die beschikbaar zijn op een tijdstip T en niet op basis van definitieve reke-
ningen. Nadien zijn het echter in hoofdzaak de rekeningen van uitvoering van de begroting 
die worden gebruikt voor de vergelijkingen waarbij het jaar N betrokken is. Die informatie 
wordt in april van het jaar N+2 aan het INR bezorgd, met als uitzondering de geneeskundige 
verzorging, waarvan de definitieve begrotingsrekeningen nog niet beschikbaar zijn.

15  Op begrotingsvlak is de boekhouding van de OISZ op dit moment gebaseerd op de notie van “verworven rechten”, 
die verschilt van de ESR-notie “vastgesteld recht” doordat uitsluitend de rechten die eisbaar zijn tijdens het begro-
tingsjaar als “verworven recht” worden opgenomen.
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3.2.2 Bevindingen
De FOD voert talloze correcties uit, maar de geconsolideerde rekeningen vertonen nog 
zwakke plekken om de volgende redenen.

Waarderingsregels van de OISZ
De gegevens van de verschillende OISZ zijn niet homogeen, hoewel de OISZ in principe 
het boekhoudplan van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ 
volgen. Niet alle OISZ hanteren immers dezelfde waarderingsregels en boekingsmethodes. 
De verschillen vallen onder meer te verklaren doordat de entiteiten waarmee de OISZ fi-
nanciële transacties aangaan (kassen en betalingsinstellingen voor de betaling van so ciale 
uitkeringen, ziekenfondsen, vakbonden voor de betaling van werkloosheidsuitkeringen 
enz.) meestal onderworpen zijn aan boekhoudregels en -methodes die verschillen van hun 
eigen regels en methodes.

De FOD Sociale Zekerheid bewerkt de verschillen tussen de waarderingsregels van de OISZ 
niet.

Consolidatieverrichtingen
Verrichtingen zoals bepaalde facturaties van goederen en diensten tussen te consolideren 
entiteiten of de financiële opbrengsten en lasten die tussen OISZ worden gegenereerd, wor-
den evenmin door de FOD Sociale Zekerheid bewerkt16.

Overzending van de gegevens die nodig zijn voor de consolidatie
De gegevens zouden coherenter kunnen worden gemaakt door middel van een consolida-
tieprocedure met “consolidatiebundels”17. Daarmee zou normaal gezien de informatie moe-
ten kunnen worden geïsoleerd die nodig is voor de verschillende consolidatiebewerkingen. 
Tussen de OISZ en de FOD Sociale Zekerheid bestaat echter geen dergelijke procedure.

Gegevens die aan het INR worden meegedeeld
De FOD Sociale Zekerheid geeft er momenteel de voorkeur aan dat gegevens snel worden 
meegedeeld. De informatie wordt overgezonden in het jaar N+1 en bevestigd in het jaar N+2. 
De verschillen tussen de meegedeelde gegevens en de definitieve rekeningen van de OISZ, 
die vaak met jaren vertraging worden opgesteld, worden achteraf niet geanalyseerd.

Betrouwbaarheid van de gegevens
De basisbegrotingsgegevens die de verschillende OISZ overzenden naar de FOD Sociale 
Zekerheid, worden niet geauditeerd. Gegevens die door de FOD Sociale Zekerheid worden 
bewerkt en die vervolgens naar het INR worden verstuurd, worden evenmin gecontroleerd.

Op dit moment bestaat er geen enkel intern toezicht op de consolidatie van de gegevens 
van de sociale zekerheid.

16 Die verschillen zijn echter niet zo significant in vergelijking met de geconsolideerde bedragen.
17 Een consolidatiebundel omvat alle gegevens die nodig zijn voor een coherente en systematische consolidatie 

(waarderingsregels, boekingsregels, relaties met andere organismen…).
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De gegevens van de door bedrijfsrevisoren gecertificeerde rekeningen komen laattijdig zo-
dat de FOD Sociale Zekerheid ze niet kan gebruiken bij de consolidatie18.

3.2.3 Eurostat
Het Rekenhof stelt vast dat de ESR-consolidatie van de rekeningen van de sociale zekerheid 
niet beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten die de EU voor bepaalde punten oplegt.

In het kader van de procedure bij buitensporige tekorten19 hecht Eurostat veel belang aan 
de kwaliteit van de meegedeelde gegevens. De minister van Economie heeft de eisen van 
Eurostat als volgt samengevat20:

• "de wenselijkheid dat upstreamgegevens voldoen aan de eisen van de ESR-rekeningen;
• de volledigheid van deze gegevens, wat de dekking van de overheidsentiteiten betreft;
• de tijdigheid en consistentie in de tijd van deze gegevens, ook van kwartaalgegevens;
• de doeltreffendheid, betrouwbaarheid, integriteit en transparantie bij de gegevensstromen 

tussen publieke entiteiten en de statistische instanties. Dit omvat een analyse van de wijze 
waarop de verantwoordelijkheid "van" de betrokken personen en de controle van de boek-
houdkundige gegevens op alle bestuursniveaus in de lidstaten zijn geregeld, alsmede een 
robuust en doeltreffend toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau en waarvoor 
Eurostat een functie voorziet voor instellingen zoals het Rekenhof in België;

• de volledigheid en nauwkeurigheid van het bestand van entiteiten die onder zeggenschap 
van overheidsinstellingen staan en derhalve potentieel in de sector overheid kunnen wor-
den geclassificeerd;

• de toepassing van de praktijkcode Europese statistieken bepaald door Eurostat."

Om gevolg te geven aan de vereisten van Eurostat, besliste de Belgische regering tijdens 
de Ministerraad van 15 juni 2012 een taskforce op te richten met vertegenwoordigers van 
de verantwoordelijke overheden op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau, alsook 
vertegenwoordigers van het Rekenhof en van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

18 Zie in Deel III het artikel Overlegging van de rekeningen.
19 Verordening (EG) 479/2009 van de Raad betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.
20 Een nota van 14 juni 2012 van de minister van Economie, Consumenten en Noordzee, ter attentie van de Minister-

raad van 15 juni 2012, vat de door Eurostat opgelegde kwaliteitscriteria samen (punt 2.II, p. 3).
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Op basis van de voorlopige cijfers van de FOD Sociale Zekerheid heeft het Globaal Beheer van 
de werknemers 64,8 miljard euro lopende ontvangsten en 65,7 miljard euro lopende uitgaven 
in 2011. Het lopend begrotingssaldo bedraagt -898,8 miljoen euro. Daaraan moet het positieve 
saldo van de kapitaalverrichtingen (+289,2 miljoen euro) worden toegevoegd om te komen tot 
het totale begrotingsresultaat (-609,6 miljoen euro).

De verwezenlijkingen 2011 liggen ten opzichte van de initiële begrotingsramingen 269,4 mil-
joen euro lager voor de ontvangsten en 22,1 miljoen euro lager voor de uitgaven. Eind 2011 ver-
toont het Globaal Beheer van de werknemers een lopend begrotingssaldo dat 247,3 miljoen euro 
lager ligt dan de begrotingsramingen.

De ontvangsten 2011 zijn in vergelijking met 2010 gestegen met 3.391,9 miljoen euro en de uit-
gaven met 3.248,0 miljoen euro. Het lopend begrotingssaldo is met 143,8 miljoen euro verbe-
terd ten opzichte van 2010.

Het Rekenhof heeft in het bijzonder de strijd tegen de sociale fraude onderzocht. De informatie 
over de acties van de OISZ of onder impuls van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD) is nog partieel. Het Rekenhof ontving geen overkoepelende raming van hun financiële 
impact.

4.1 Begrotingsanalyse

Zoals in 2010 werden de verwachte ontvangsten en uitgaven voor regeringsmaatregelen in 
de initiële begroting 2011 afzonderlijk vermeld. Bij de realisaties verschijnt de impact van 
die maatregelen echter niet afzonderlijk omdat ze zonder bijzondere identificatie in ver-
schillende ontvangsten- en uitgavenrekeningen werden geboekt.

4.1.1 Ontvangsten
In 2011 bedragen de lopende ontvangsten van het Globaal Beheer van de werknemers 
64.841,3 miljoen euro. Ze liggen 269,4 miljoen euro lager dan geraamd in de initiële be-
groting (d.i. -0,41 %). Ze stijgen met 3.391,9 miljoen euro in vergelijking met 2010 (+5,52 %).

Tabel 1 –  Lopende ontvangsten van het Globaal Beheer van de werknemers (in miljoen euro)

Definitieve	
realisaties 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010

Begroting 
2011

Voorlopige 
realisaties 

2011

Sociale bijdragen 39.194,2 39.510,8 41.081,2 41.387,9

gewone 37.368,4 37.648,8 38.993,3 39.385,5

specifieke 1.825,8 1.862,1 1.932,2 2.002,4

regeringsmaatregelen - - 155,8 -

Staatstoelagen 5.850,0 8.109,2 7.691,5 7.067,2

Alternatieve financiering 9.246,4 10.520,8 12.617,6 12.716,0
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Definitieve	
realisaties 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010

Begroting 
2011

Voorlopige 
realisaties 

2011

Toegewezen ontvangsten 1.227,4 1.282,9 1.210,9 1.324.5

Externe overdrachten 898,4 1.143,4 1.544,3 1.573,4

Inkomsten uit beleggingen 268,9 258,7 206,1 151,2

Diverse ontvangsten 575,1 623,6 759,1 621,2

Totale ontvangsten 57.260,4 61.449,5 65.110,8 64.841,3

Bron: voor de realisaties, cijfers overgezonden door de FOD Sociale Zekerheid in augustus 2012; voor de 
begroting 2011, Parl.St. Kamer, 15 april 2011, DOC 53 1346/001, Begrotingen van de ontvangsten en de 
uitgaven voor het begrotingsjaar 2011

4.1.1.1 Sociale bijdragen

Gewone bijdragen
In 2011 zijn de ontvangsten uit sociale bijdragen met 1.736,7 miljoen euro gestegen ten op-
zichte van 2010 (+4,61 %). Die evolutie houdt verband met de toename van de tewerkstel-
ling. Volgens de ramingen van de loontrekkende werkgelegenheid door de RSZ is het ar-
beidsvolume in de privésector in 2011 opgeklommen tot het niveau van vóór de crisis van 
2008 en zelfs verder gestegen. Deze situatie wordt voorgesteld in de onderstaande grafiek 1.

Grafiek	1	–  Evolutie 2008-2011 van het arbeidsvolume in de privésector (in voltijdse equivalenten)
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Grafiek 1 – Evolutie 2008-2011 van het arbeidsvolume in de privésector (in voltijdse equivalenten) 

 

Bron: ramingen van de loontrekkende tewerkstelling door de RSZ in juli 201221 

Bijdrageverminderingen 

Bij wet werden bijdrageverminderingen toegekend aan bepaalde werkgevers en aan de 
werknemers. Die betekenen een verlies voor de RSZ-ontvangsten.  

Tabel 2 – Evolutie 2009-2011 van de bijdrageverminderingen (in miljoen euro) 

Bijdrageverminderingen 2009 2010 2011 

Structureel 3.974,6 4.012,3 4.107,8 

Doelgroepen 773,5 797,1 862,6 

Persoonlijk 712,6 695,7 735,6 

Maribel 524,3 543,2 546,2 

Bijzondere toewijzingen 381,8 404,2 419,7 

Totaal 6.366,8 6.452,5 6.671,7 

Bron: beheerscomités van de sociale zekerheid van oktober 2009, juli 2010, juli 2011 en juni 2012 

In 2011 stijgen de bijdrageverminderingen met 219,2 miljoen euro (+3,4 %). In relatieve 
waarde heeft de meest opmerkelijke stijging betrekking op de verminderingen voor 
doelgroepen (+8,2 %), d.i. voornamelijk de jongeren, de langdurig werklozen en de oudere 
werknemers.  

 

21 RSZ, Loontrekkende tewerkstelling, juli 2012, http://www.onssrszlss.fgov.be/nl/statistieken/publicaties/loontrekkende-
tewerkstelling; RSZ, Snelle ramingen van de tewerkstelling, juli 2012, 
http://www.onssrszlss.fgov.be/nl/statistieken/publicaties/snelle-ramingen-van-de-tewerkstelling . 
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Bron: ramingen van de loontrekkende tewerkstelling door de RSZ in juli 201221

Bijdrageverminderingen
Bij wet werden bijdrageverminderingen toegekend aan bepaalde werkgevers en aan de 
werknemers. Die betekenen een verlies voor de RSZ-ontvangsten.

21 RSZ, Loontrekkende tewerkstelling, juli 2012, http://www.onssrszlss.fgov.be/nl/statistieken/publicaties/loon-
trekkende-tewerkstelling; RSZ, Snelle ramingen van de tewerkstelling, juli 2012, http://www.onssrszlss.fgov.be/
nl/statistieken/publicaties/snelle-ramingen-van-de-tewerkstelling .
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Tabel 2 –  Evolutie 2009-2011 van de bijdrageverminderingen (in miljoen euro)

Bijdrageverminderingen 2009 2010 2011

Structureel 3.974,6 4.012,3 4.107,8

Doelgroepen 773,5 797,1 862,6

Persoonlijk 712,6 695,7 735,6

Maribel 524,3 543,2 546,2

Bijzondere toewijzingen 381,8 404,2 419,7

Totaal 6.366,8 6.452,5 6.671,7

Bron: beheerscomités van de sociale zekerheid van oktober 2009, juli 2010, juli 2011 en juni 2012

In 2011 stijgen de bijdrageverminderingen met 219,2 miljoen euro (+3,4 %). In relatieve waar-
de heeft de meest opmerkelijke stijging betrekking op de verminderingen voor doelgroepen 
(+8,2 %), d.i. voornamelijk de jongeren, de langdurig werklozen en de oudere werknemers.

Specifieke bijdragen
De specifieke bijdragen stijgen met 140,3 miljoen euro in 2011 (+4,61 %). Het gaat voorname-
lijk om het dubbel vakantiegeld, de premies voor groepsverzekeringen en de bedrijfswagens.

4.1.1.2 Staatstoelagen
De staatstoelage bedraagt 7.067,2 miljoen euro in 2011. Dat is 1.042,0 miljoen euro minder 
dan in 2010 (-12,85 %). Ze bestaat uit twee bedragen:

• een recurrente toelage van de federale Staat aan het Globaal Beheer van 6.059,6 mil-
joen euro (5.812,1 miljoen euro in 2010);

• een specifieke toelage voor de Globale Beheren van de werknemers en de zelfstandigen 
voor de begrotingsjaren 2010 en 2011 (programmawet van 23 december 2009). Het bedrag 
wordt in twee delen gestort; het tweede deel kan worden verminderd naargelang van de 
evolutie van het bbp of de algemene budgettaire toestand van de socialezekerheidsstel-
sels (artikel 73 van die wet). In 2011 werd het bedrag dat effectief aan het Globaal Beheer 
van de werknemers werd gestort (1.007,6 miljoen euro) met 636,3 miljoen euro vermin-
derd ten opzichte van het bedrag dat in de initiële begroting was bepaald (1.643,9 mil-
joen euro).

4.1.1.3	 Alternatieve	financiering
Het bedrag van de alternatieve financiering beloopt 12.716,0 miljoen euro, en is met 
2.195,2 miljoen euro (+20,87 %) gestegen ten opzichte van 2010.

Deze evolutie kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de financieringsmethode 
van de geneeskundige verzorging sinds 2008. De wet legt een jaarlijkse begrotingsdoelstel-
ling vast waarmee een gewaarborgde financiering overeenstemt. Deze financiering gebeurt 
door de tussenkomst van de Globale Beheren, waarvan de evolutie is beperkt tot de groei-
percentages van de socialezekerheidsbijdragen en een bijkomende alternatieve financiering.

In 2011 kent de bijkomende alternatieve financiering een stijging met 63,94 % van de bij-
drage aan de geneeskundige verzorging die wordt gefinancierd door de btw-ontvangsten 
De tabel hierna toont de evolutie van de drie laatste jaren.
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De stijging van de andere btw-ontvangsten die aan het Globaal Beheer worden overgedra-
gen krachtens het systeem van de alternatieve financiering is ook significant (+1.040,5 mil-
joen euro of +12,98 %). Het aandeel van de alternatieve financiering die verband houdt met 
de kosten van dienstencheques22, dat overeenstemt met de brutokosten van het systeem 
verminderd met de terugverdieneffecten, is gestegen van 735 miljoen euro in 2010 naar 
850 miljoen euro in 2011.

Tabel 3 –  Evolutie 2009-2011 van de aanvullende alternatieve financiering (in miljoen euro)

2009 2010 2011

Geneeskundige verzorging 949,1 1.776,5 2.912,4

Andere btw-ontvangsten 7.575,8 8.017,1 9.057,7

Roerende voorheffing 411,9 418,1 434,3

Aandelenopties 68,5 77,2 74,5

Accijnzen op tabak 59,3 56,0 58,6

Diversen 181,8 176,0 178,6

Totaal 9.246,4 10.520,8 12.716,0

Bron: cijfers in augustus 2012 overgezonden door de FOD Sociale Zekerheid 

Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid van juni 2012 was van oordeel dat de gevolgen 
van de toekomstige staatshervorming moeten worden geïntegreerd in de regeringsvoorstel-
len over de noodzakelijke vereenvoudiging van de alternatieve financiering.

De bepalingen over de alternatieve financiering blijven complex en talrijke koninklijke be-
sluiten in verband met een deel van die ontvangsten worden met vertraging genomen.

4.1.1.4 Toegewezen ontvangsten
Het gaat voornamelijk om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, die met 41,6 mil-
joen euro stijgt ten opzichte van 2010 (+3,24 %).

4.1.1.5 Externe overdrachten
In 2011 zijn er 430,0 miljoen euro meer externe overdrachten dan in 2010 (+ 37,61 %).

De regering heeft de groeinorm van 4,5 % (zonder de inflatie) voor de globale begrotings-
doelstelling van de geneeskundige verzorging gehandhaafd. De vrijgekomen marge werd 
nochtans niet toegewezen aan de uitgaven voor geneeskundige verzorging, maar werd vol-
ledig23 gewijd aan een bijdrage van de geneeskundige verzorging aan de doelstelling van 
een sociale zekerheid in evenwicht. Deze bijdrage van 984,1 miljoen euro voor het Glo-
baal Beheer van de werknemers stijgt sterk ten opzichte van 2010 (+669,1 miljoen euro of 
+212,42 %)24.

22 Artikel 66, §  1, 2 en 3bis, van de programmawet van 2 januari 2001.
23 In tegenstelling tot 2010 toen de bijdrage aan het evenwicht van de sociale zekerheid slechts een deel van de groei-

norm uitmaakte.
24 Artikel 106 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.
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De andere externe overdrachten hebben voornamelijk betrekking op de overdrachten van 
het FAO en de RVA. Wat het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging 
betreft, dat wordt gefinancierd door de boni van de geneeskundige verzorging, werd in 
2011 slechts een bedrag van 4,5 miljoen euro aan het Globaal Beheer van de werknemers 
overgedragen (bijdrage van de ziekenhuizen). In 2010 ging het om een bedrag van 269,3 mil-
joen euro.

4.1.1.6 Inkomsten uit beleggingen
De inkomsten uit beleggingen dalen van 258,7 miljoen euro in 2010 naar 151,2 miljoen euro 
in 2011 (-41,56 %). De bedragen omvatten onder meer:

• intresten en meerwaarden op de portefeuille : 109,3 miljoen euro (deze notie verschilt 
van de waardering van de portefeuille tegen de marktprijs, die ook potentiële meerwaar-
den of minderwaarden meetelt);

• de intrest 2011 van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging: 
35,5 miljoen euro (beschikbaar bedrag voor de uitgaven van het Globaal Beheer van de 
werknemers);

• de opbrengsten uit thesauriebeleggingen: 1,3 miljoen euro.

In deel II van dit Boek (hoofdstuk 1) geeft het Rekenhof meer gedetailleerde commentaar bij 
de kastoestand en de reserves van het Globaal Beheer van de werknemers.

4.1.1.7 Diverse ontvangsten
De diverse ontvangsten dalen licht ten opzichte van 2010 (-0,39 %) tot 621,2 miljoen euro. 
Het belangrijkste bedrag is afkomstig van de verrichtingen voor rekening van derden van 
de RKW (403,2 miljoen euro).

4.1.2 Uitgaven
In 2011 bedragen de lopende uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers 
65.740,1 miljoen euro. Ze liggen 22,1 miljoen euro lager dan de initiële begrotingsramingen 
(d.i. -0,03 %). Ze stijgen met 3.248,0 miljoen euro ten opzichte van 2010 (+5,20 %).

Tabel 4 –  Uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers (in miljoen euro)

Definitieve	
realisaties 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010

Begroting 
2011 

Voorlopige 
realisaties 

2011

Sociale	prestaties	(excl.	geneesk.	verz.) 36.538,3 37.743,5 39.126,3 39.490,8

Uitkeringen (RIZIV) 4.616,7 5.009,0 5.358,5 5.454,8

Pensioenen (incl. kapitalisatie) 17.787,2 18.328,7 19.129,3 19.375,0

Kinderbijslag 4.104,7 4.199,6 4.341,6 4.368,5

Arbeidsongevallen 185,0 186,4 193,7 192,4

Beroepsziekten 304,8 303,8 272,3 268,2

Loopbaanonderbreking, werkloosheid, 
brugpensioen

9.524,3 9.700,1 9.815,8 9.818,1

Zeevarenden en mijnwerkers 15,6 15,8 15,2 14,0

Niet verdeeld - - 306,3 -

Betalingskosten 8,4 4,0 4,9 3,6
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Definitieve	
realisaties 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010

Begroting 
2011 

Voorlopige 
realisaties 

2011

Beheerskosten 1.085,1 1.111,5 1.162,2 1.154,0

Externe overdrachten 20.582,4 21.893,6 23.203,6 23.155,5

Geneeskundige verzorging 19.778,3 20.979,2 22.131,0 22.136,0

Andere takken 804,0 914,4 1.072,6 1.019,5

Intresten 2,4 8,6 20,5 17,8

Diversen 1.508,3 1.731,0 1.938,6 1.918,5

Dienstencheques 1.051,0 1.231,4 1.427,9 1.431,9

Andere 457,3 499,6 510,7 486,6

Totale uitgaven 59.724,9 62.492,1 65.762,2 65.740,1

Bron: voor de realisaties, cijfers overgezonden door de FOD Sociale Zekerheid in augustus 2012; voor de 
begroting 2011, Parl.St. Kamer, 15 april 2011, DOC 53 1346/001, Begrotingen van de ontvangsten en de 
uitgaven voor het begrotingsjaar 2011

4.1.2.1 Sociale prestaties
De uitgaven voor prestaties van de sociale zekerheid (met uitzondering van de uitgaven voor 
geneeskundige verzorging) bedragen 39.490,8 miljoen euro in 2011. Ze liggen 364,6 mil-
joen euro hoger dan de initiële begroting (+0,93 %) en 1.747,4 miljoen euro (+4,63 %) hoger 
dan de realisaties van 2010. Zoals voorzien in de begroting is de spilindex in april 2011 over-
schreden en werden de sociale prestaties in mei 2011 aangepast.

RIZIV-uitkeringen (zonder de geneeskundige verzorging)
In 2011 bedragen de uitgaven voor uitkeringen van het RIZIV (zonder de geneeskundige 
verzorging) 5.454,8 miljoen euro. Ze omvatten de invaliditeit (3.436,7 miljoen euro), de pri-
maire arbeidsongeschiktheid (1.397,9 miljoen euro), moederschapsrust (613,6 miljoen euro) 
en de begrafeniskosten (6,6 miljoen euro). Ze stijgen globaal met 445,8 miljoen euro tegen-
over 2010 (+8,9 %). Dat komt grotendeels door de invaliditeitsuitgaven (+8,85 %) die stijgen 
door de toename van het aantal begunstigden, het aantal vergoede dagen,…

Pensioenen
De uitgaven van de werknemerspensioenen zijn toegenomen met 5,71 % t.o.v. 2010 en be-
dragen 19,37 miljard euro. De uitgaven overschrijden de begroting met 245,7 miljoen euro. 
In het kader van de welvaartsmaatregelen werden sommige pensioenen en uitkeringen in 
september 2011 verhoogd25.

De uitgaven voor de pensioenbonus zijn in 2011 met 23,54 miljoen gestegen tot 64,39 mil-
joen euro. De toekenning van een pensioenbonus neemt een einde op 1 december 201326. De 
Studiecommissie voor de Vergrijzing27 adviseerde in juni 2012 dit systeem rechtvaardiger en 

25 Koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot 
uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers.

26 Wet van 13 november 2011 tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen.
27 Evaluatie van de pensioenbonus, Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, juni 2012.
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effectiever te maken. Het moet ook afgestemd worden op de pensioenhervorming van 2011. 
Er werden nog geen nieuwe initiatieven genomen.

De RVP blijft ook in 2011 nog de fondsen beheren die het RIZIV aan de RVP gestort heeft28 
om een tweede pensioenpijler op te richten voor de werknemers van de federale gezond-
heidssectoren van de publieke sector en voor de zelfstandige verpleegkundigen. Er was 
immers nog niets beslist over een aanvullend pensioen voor heel de overheidssector. Deze 
fondsen bedragen eind 2011 11.517.089,80 euro29. Voor de werknemers van de privésector 
stortte de RVP in 2011 een bedrag van 18.190.461,02 euro door naar het fonds voor bestaans-
zekerheid “Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren”30.

Kinderbijslag
De uitgaven voor kinderbijslaguitkeringen stijgen ten opzichte van 2010 met 168,9 mil-
joen euro (+4,02 %) tot 4.368,5 miljoen euro.

Het totaal van de uitkeringen in 2011 dat de FOD Sociale Zekerheid heeft meegedeeld en 
dat is opgenomen in de begrotingstabellen, is met 8,6 miljoen euro overschat. Het houdt 
immers twee keer rekening met de tijdelijke leerkrachten31.

In 2011 heeft de RKW bovendien 380,0 miljoen euro nettokinderbijslaguitkeringen betaald 
voor rekening van bepaalde openbare instellingen die niet onder het stelsel van het Globaal 
Beheer ressorteren. Deze operatie is op budgettair vlak neutraal aangezien die instellingen 
zelf de kinderbijslaguitkeringen en de kosten voor de betaling ervan moeten financieren. 
De RKW heeft overigens 5,8 miljoen euro vergoedingen geïnd om die dossiers te beheren. 
Ze worden afgetrokken van de behoeften van de rijksdienst die het Globaal Beheer dekt.

De vrije kinderbijslagkassen hebben meer dan 80 % van de uitkeringen van het stelsel be-
taald. Ze hebben via de RKW ten laste van het Globaal Beheer toelagen gekregen om hun 
administratiekosten te dekken. In 2011 belopen die toelagen 95,1 miljoen euro (+3,3 mil-
joen euro in vergelijking met 2010)32.

Beroepsziekten
De uitgaven in de sector van de beroepsziekten dalen tussen 2011 en 2010 met 35,6 mil-
joen euro (-11,74 %), terwijl ze slechts met één miljoen euro daalden tussen 2010 en 2009. 
Deze daling is dus groter dan in het verleden. Ze wordt hoofdzakelijk verklaard door de pro-
gressieve effecten van de overdracht naar het RIZIV van de kosten om de verplichte afwe-
zigheid van sommige zwangere werkneemsters van de werkplek te vergoeden33 enerzijds en 
de gestage daling van de kosten van de stoflongziekte van mijnwerkers (-5,2 miljoen euro) 
anderzijds.

28 Deze fondsen werden in 2006 en 2007 door het RIZIV aan de RVP gestort. In uitvoering van het sociaal akkoord van 
2011 werd nog een bedrag van 891.284 euro gestort om het fonds aan te vullen tot 0,6 % van de loonmassa.

29 7.647.269,40 euro voor de publieke sector en 3.869.820,40 euro voor de zelfstandige verpleegkundigen.
30 In uitvoering van artikel 122 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 
31 Een eerste keer onder de titel “tijdelijk onderwijs” (8,2 miljoen euro) en een tweede keer onder de titel “nationale 

verdeling” (8,6 miljoen euro).
32 Bedragen vermeld in de uitgaven voor kinderbijslag.
33 Artikelen 30 tot 33 van de economische herstelwet van 27 maart 2009.
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Loopbaanonderbreking, werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen
De uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer voor deze sociale prestaties bedragen 9.818,1 mil-
joen euro in 2011. De stijging ten opzichte van 2010 bedraagt 117,9 miljoen euro (+1,22 %) en 
komt in hoofdzaak ten laste van de brugpensioenen en de loopbaanonderbreking.

• Loopbaanonderbreking

In 2011 bedragen de uitgaven voor het stelsel van de loopbaanonderbreking en het tijdskre-
diet 814,1 miljoen euro (+4,08 %). Deze stijging is het gevolg van een toename van het aantal 
begunstigden met 5.715 eenheden.

• Werkloosheidsuitkeringen

De uitgaven in de tak van de werkloosheid zijn in 2011 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Ze 
bedragen voor 2011 globaal 7.350,7 miljoen euro.

Voor 2011 vallen twee tendensen op: de daling van de werkloosheidsvergoedingen en de 
toename van de uitgaven voor activering.

De daling van zowel het aantal volledig werklozen (-24.754 eenheden of -3,75 % ten opzich-
te van 2010) als het aantal tijdelijke werklozen (-32.439 eenheden of -18,71 % ten opzichte 
van 2010), is in 2011 gecompenseerd door de sterke stijging van het aantal werknemers in ac-
tiveringsprogramma’s en de uitgekeerde ontslagpremies. In 2011 steeg het aantal werkzoe-
kenden in activering van 79.746 eenheden in 2010 naar 112.018 eenheden (+40,45 %) door 
het succes van het win-win aanwervingsplan. De uitgaven voor activering stijgen daardoor 
met 283,5 miljoen euro tot 714,2 miljoen in 2011.

In de bestrijding van de economische crisis heeft de RVA in 2011 meer crisispremies uit-
gekeerd dan in 2010 (47,5 miljoen euro in 2011 tegenover 30,9 miljoen euro in 2010). In dit 
Boek 2012 wordt een afzonderlijke bijdrage gewijd aan de anticrisismaatregelen, waaronder 
de crisispremie.

In 2011 stijgen de uitgaven voor outplacement tot 41,9 miljoen euro tegenover 31 miljoen euro 
in 2010 (+36,81 %).

De uitgaven bedragen voor tewerkstellingsprogramma’s (startbaanovereenkomsten, start- 
en stagebonus, tussenkomst sociale economie, opleidingsfonds dienstenchequeonderne-
mingen) in 2011 58 miljoen euro, dit is een stijging met 55,50 % ten opzichte van 2010. Deze 
stijging is hoofdzakelijk het gevolg van een eenmalige storting van de tegemoetkoming in 
de sociale economie. In 2010 heeft de RVA hiervoor geen enkele storting gedaan.

• Brugpensioenen

De uitgaven voor brugpensioenen bedragen 1.653,2 miljoen euro in 2011. Ondanks een da-
ling van het aantal bruggepensioneerden ten opzichte van 2010 (-1.065 eenheden), stijgen 
de uitgaven met 5,63 %. Deze uitgaven zijn voorschotten aan de uitbetalingsinstellingen. 
In het laatste trimester overstegen ze de werkelijke uitgaven van die drie maanden. Begin 
2012 heeft de RVA minder voorschotten brugpensioen betaald om deze situatie te corrigeren.
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Door de daling van het aantal bruggepensioneerden en de indexering stijgen de effectieve 
meeruitgaven voor brugpensioen met 45,8 miljoen euro of 2,87 %.

4.1.2.2 Betalings- en beheerskosten
De betalingskosten verminderen met 0,5 miljoen euro tussen 2011 en 2010 (-11,64 %) ; de 
beheerskosten stijgen met 42,4 miljoen euro (+3,82 %).

4.1.2.3 Externe overdrachten
De externe overdrachten stijgen met 1.262,0 miljoen euro van 2010 naar 2011 (+5,76 %).

Om het werkelijke bedrag van de thesaurie-overdrachten van de RSZ-Globaal Beheer naar 
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging te kennen, moet zoals in 2010 van de 22.136,0 mil-
joen euro die als uitgaven voor overdrachten naar de geneeskundige verzorging zijn in-
geschreven, 984,1 miljoen euro worden afgetrokken voor de budgettaire bijdrage van de 
geneeskundige verzorging. Na die aftrek heeft de sector geneeskundige verzorging dus 
21.151,92 miljoen euro nodig gehad, d.i. 4,45 % minder dan in de begroting geneeskundige 
verzorging was geraamd voor de financiering door de RSZ-Globaal Beheer.

4.1.2.4 Intresten
De uitgaven voor intresten hangen voornamelijk samen met het dagelijkse beheer van de 
thesauriebehoeften van het Globaal Beheer. De toestand bleek minder gunstig te zijn dan 
in 2010: de kosten zijn meer dan verdubbeld van 8,6 miljoen euro in 2010 naar 17,8 mil-
joen euro in 2011. Het thesauriebeheer wordt toegelicht in deel II van het Boek (hoofdstuk 1).

4.1.2.5 Diverse uitgaven
Het succes van het dienstenchequesysteem houdt aan. De brutokosten van de dienstenche-
ques stijgen van 1.231 miljoen euro in 2010 naar 1.431,9 miljoen in 2011 (+ 16,29 %).

De stijging wordt bevestigd door alle indicatoren van het systeem. Zowel het aantal actieve 
gebruikers, het aantal gekochte cheques als het aantal dienstenchequeondernemingen blijft 
toenemen. In 2011 zijn voor het eerst meer dan 100 miljoen dienstencheques aangekocht.

4.1.3 Begrotingsresultaat

Tabel 6 –  Begrotingsresultaat van het Globaal Beheer van de werknemers (in miljoen euro)

Definitieve	
realisaties 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010

Begroting 
2011

Voorlopige 
realisaties 

2011

Lopende ontvangsten 57.260,4 61.449,5 65.110,8 64.841,3

Lopende uitgaven 59.724,9 62.492,1 65.762,2 65.740,1

Saldo van de lopende rekeningen -2.464,5 -1.042,6 -651,5 -898,8

Saldo van de kapitaalrekeningen -1,2 951,9 1.065,3 289,2

Begrotingsresultaat -2.465,6 -90,7 413,9 -609,6

Bron: voor de realisaties, cijfers overgezonden door de FOD Sociale Zekerheid in augustus 2012; voor de 
begroting 2011, Parl.St. Kamer, 15 april 2011, DOC 53 1346/001, Begrotingen van de ontvangsten en de 
uitgaven voor het begrotingsjaar 2011
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De voorlopige realisaties 2011 liggen lager dan de begrotingsramingen, zowel wat de ont-
vangsten (-269,4 miljoen euro) als wat de uitgaven (-22,1 miljoen euro) betreft. Het lopend 
begrotingssaldo vertoont een tekort van 898,8 miljoen euro, terwijl in de initiële ramingen 
sprake was van een tekort van 651,5 miljoen euro.

Het saldo van de kapitaalrekeningen kan in hoofdzaak worden verklaard door de rente-
loze lening van de federale Staat aan het Globaal Beheer van de werknemers van 290 mil-
joen euro, die vanaf 2012 over twintig jaar moet worden terugbetaald. Artikel 74 van de pro-
grammawet van 23 december 2009 voorzag voor 2011 in een lening van 1.066,1 miljoen euro 
waarvan de eerste helft in februari 2011 zou worden gestort en de tweede in december 2011. 
Er werd slechts een bedrag van 290 miljoen euro betaald en in de kapitaalontvangsten 
opgenomen. Het tweede deel van de lening werd niet toegekend wegens de evolutie van de 
thesaurietoestand van het Globaal Beheer van de werknemers. Die thesaurietoestand ver-
toont een tekort van één miljard euro, dat stabiel bleef ten opzichte van 201034.

Om te kunnen bijdragen tot de ESR-consolidatie van de rekeningen van de sociale zekerheid 
waarvan sprake in hoofdstuk 3 hierboven, moet het Globaal Beheer van de werknemers een 
reeks boekhoudkundige verrichtingen uitvoeren om de overgang te maken van gegevens 
op basis van de thesaurieverrichtingen, verwerkt in de bovenstaande begrotingsanalyse, 
naar gegevens op basis van vastgestelde rechten, verenigbaar met de Europese eisen. Die 
correctieverrichtingen hebben o.m. betrekking op de consolidatie van de schulden en vor-
deringen binnen het Globaal Beheer, de inaanmerkingneming van de stijging van de eigen 
reserves van de instellingen, van de in te vorderen schuldvorderingen voor de bijdragen en 
de neutralisatie van de lening van de Staat.

4.2 Strijd tegen de sociale fraude

4.2.1 Begrotingsdoelstellingen
Ten opzichte van de bestaande plannen van socialefraudebestrijding bevat de begroting 
2011 weinig bijkomende maatregelen. De regering heeft aangekondigd dat de nieuwe maat-
regelen van socialefraudebestrijding 45 miljoen euro aan sociale bijdragen zouden moeten 
opleveren, bovenop de 23,1 miljoen euro minderuitgaven voor de RVA (werkloosheid en 
dienstencheques) 35. Het Rekenhof heeft geen globale raming kunnen krijgen van de impact 
van de operationele maatregelen die 2011 in het kader van de socialefraudebestrijding zijn 
gevoerd, noch een stand van zaken van de implementatie van de maatregelen.

De beschikbare informatie is partieel en afkomstig uit twee bronnen. De eerste is het acti-
viteitenverslag 2011 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)36. De tweede 
zijn de rapporten van de inspectiediensten die rechtstreeks van bepaalde OISZ afhangen.

34 Zie hoofdstuk 1 van deel II over de thesaurietoestand van het Globaal Beheer.
35 Parl. St. Kamer, 15 april 2001, DOC 53 1346/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 

2011, Algemene toelichting, p.35.
36 De SIOD is een afzonderlijke dienst van de FOD Werkgelegenheid, die afhangt van de ministers van Werk, Sociale 

Zaken en Justitie. Sinds 2012 ressorteert de dienst rechtstreeks onder de staatssecretaris voor de Bestrijding van 
de Sociale en de Fiscale Fraude. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, houdt de SIOD zich niet bezig 
met onderzoek. Als coördinerende dienst ondersteunt hij de federale diensten voor sociale inspectie in hun strijd 
tegen zwartwerk en sociale fraude binnen en buiten de arrondissementscellen.
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4.2.2 Verslag van de SIOD

4.2.2.1 Acties van de belangrijkste inspectiediensten
Bij de acties ter bestrijding van de sociale fraude zijn de inspectiediensten van de OISZ be-
trokken en meer bepaald die van de RSZ, de RVA, het RIZIV, de RKW, de RVP en het RSVZ. 
De dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg en de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid zijn eveneens betrokken.

De beschikbare informatie heeft uitsluitend betrekking op de “genotificeerde” bedragen37 
en beslaat niet alle acties van het plan. De cijfers in de tabel moeten in hun context wor-
den gezien om een idee te hebben van de werkelijke reikwijdte. Het gaat enkel om acties 
die op touw werden gezet door de belangrijkste inspectiediensten38. Als coördinerende 
dienst neemt de SIOD in zijn activiteitenverslag de resultaten op die verband houden met 
de socialefraudebestrijding39.

Tabel 7 –  Resultaten van de acties ter bestrijding van de sociale fraude – cijfers vastgesteld in maart 
2012 (in euro)40 41

Acties gevoerd in 2011 Terug te vorderen bedragen

Strijd tegen fraude met sociale bijdragen

Toezicht op de sociale wetten40 13.465.680

RSZ 38.891.766

Sociale inspectie41 36.172.684

Strijd tegen fraude met sociale uitkeringen

Kruising van databanken (RVA/Dimona) 3.989.046

Kruising van databanken (RVA/RSVZ) 10.768.372

Oneigenlijk gebruik van dienstencheques 3.908.238

Onrechtmatige onderwerpingen (RVA) 2.485.636

Onrechtmatige onderwerpingen (RIZIV) 1.430.455

Kruising van databanken (arbeidsongeschiktheid/DMFA-RIZIV) 504.838

Totaal terug te vorderen 111.768.168

Bron: verslag 2011 van de SIOD

Minder belangrijke bedragen zoals verhogingen, boetes en intresten zijn niet in de cijfers 
verwerkt omdat ze worden opgelegd door andere diensten. Sancties kunnen soms vormen 
aannemen die moeilijk financieel te ramen zijn. In de sector uitkeringen van het RIZIV kan 

37 De bedragen werden vastgesteld door de inspectiediensten, maar zijn niet noodzakelijk geïncasseerd (cf. Reken-
hof, “Strijd tegen de sociale fraude”, Boek 2011 over de Sociale Zekerheid).

38 Andere cijfers over de socialefraudebestrijding en meer in het bijzonder voor de RKW, zijn terug te vinden in het 
antwoord dat de staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude formuleerde op de parle-
mentaire vragen nrs. 10, 19 en 20 van 15 februari 2012. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de RVP.

39 In zijn Boek 2011 over de Sociale Zekerheid had het Rekenhof aangestipt dat er geen expliciete definitie bestaat 
van het fenomeen sociale fraude en dat de criteria daarvoor geharmoniseerd moesten worden om relevante gege-
vens te kunnen voorleggen.

40 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
41 FOD Sociale Zekerheid.
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de sanctie er bijvoorbeeld in bestaan dat een aantal toekomstige uitkeringen geweigerd 
wordt42. Het bedrag aan uitkeringen die geweigerd zullen worden, is evenwel moeilijk te 
bepalen.

4.2.2.2	 Acties	in	het	specifieke	kader	van	de	SIOD,	via	de	arrondissementscellen
In 2011 waren de doelstellingen:

• de strijd tegen zwartwerk43, die uitsluitend wordt gevoerd door de arrondissementscel-
len. Een deel van de controles spitste zich toe op de bouwsector en de horeca44;

• de strijd tegen grensoverschrijdende fraude, die oneigenlijke detacheringen wil opspo-
ren;

• de strijd tegen de georganiseerde fraude, die gericht is tegen zwaarwichtige fraudever-
schijnselen (georganiseerde misdaad).

De SIOD voert twee dagen per maand acties uit in de arrondissementscellen. Telkens is 
er een specifiek thema. In 2011 voerden de cellen 13.178 controles uit, wat meer is dan de 
10.000 controles die als doelstelling waren bepaald in het actieplan 2011. Over elk onder-
zoek wordt een verslag opgesteld. Als de fraude bewezen is, wordt een proces-verbaal van 
vaststelling opgesteld.

Het is vooralsnog niet mogelijk de resultaten van die acties financieel te evalueren45. Ze zijn 
bijgevolg niet verwerkt in de voorgaande tabel. Dossiers die werden geopend in het kader 
van SIOD-acties volgen over het algemeen een parcours46 waardoor ze momenteel moeilijk 
op te sporen zijn. Door de invoering van het e-PV moeten de pro justitia’s die de arrondis-
sementscellen hebben opgesteld, echter wel kunnen worden gevolgd.

4.2.2.3 Evaluatie van de maatregelen voor de versterking van de diensten
In 2010 had de regering al bedragen vastgesteld waarmee sociaal controleurs in dienst kon-
den worden genomen. De maatregelen konden in 2011 niet volledig worden ontplooid. Er is 
625.000 euro beschikbaar om dertien personeelsleden te vervangen, onder wie zeven soci-
aal controleurs van de RSZ. Daar komt nog twee keer 735.000 euro bij, respectievelijk voor 
de FOD Sociale Zekerheid en voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De 
onderstaande tabel toont de toestand van het personeelsbestand eind 2011 bij de belang-
rijkste inspectiediensten.

42 Krachtens artikel 168quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

43 Werknemers die niet of slechts gedeeltelijk worden aangegeven, werknemers die ten onrechte een sociale uitke-
ring cumuleren met arbeidsinkomsten, werknemers die het slachtoffer zijn van economische uitbuiting, buiten-
landse werknemers die niet in regel zijn met de wetgeving.

44 Die controles vertegenwoordigden meer dan 50 % van alle controles die de arrondissementscellen in 2011 uitvoer-
den.

45 Het verslag verschaft niettemin informatie die een idee geeft van de hoeveelheid werk die de SIOD verzet: aantal 
controles (per maand, per sector), categorieën van personen die gecontroleerd worden (werknemers, zelfstandi-
gen), gecontroleerde personen, acties die werden ondernomen in functie van de vastgestelde inbreuk (waarschu-
wing, pro justitia, boete).

46 Omdat de acties aanleiding geven tot de opmaak van een pro justitia, verloopt soms veel tijd tussen de vaststelling 
en de uiteindelijke beslissing (gerechtelijke veroordeling, burgerlijke boete, seponering).
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Grafiek	2	–  Aantal sociaal controleurs in voltijdse equivalenten (VTE), beschikbaar in de periode 2007-
2011 bij de belangrijkste inspectiediensten
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voor de FOD Sociale Zekerheid en voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg. De onderstaande tabel toont de toestand van het personeelsbestand eind 2011 bij 
de belangrijkste inspectiediensten. 
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Ondanks de intentie van de regering om het personeelsbestand te versterken teneinde de 
fraudebestrijding op te drijven, is het totale aantal beschikbare sociaal controleurs (een 
duizendtal VTE) niet significant geëvolueerd tussen 2007 en 201147. De geplande 
indienstnemingen in 2012 zullen in de praktijk het vertrek opvangen van personen die nog 
niet werden vervangen wegens budgettaire restricties. Het nettopersoneelsaantal neemt 
dus niet toe. 

Er is wel een gemengde cel politie/inspectie opgericht. Die behandelt de belangrijke 
dossiers die politie-ondersteuning vergen (zware en georganiseerde fraude via 
misdaadnetwerken). De cel ontvangt een budget van 192.000 euro dat moet worden 
verdeeld onder de FOD Werkgelegenheid, de FOD Sociale Zekerheid, de RSZ en de RVA. In 
2011 heeft de cel 35 dossiers geopend. Er zijn geen verdere gegevens beschikbaar omdat de 
onderzoeken van de eerste dossiers van 2011 nog niet zijn afgerond. 

Een grondigere analyse van de manier waarop de het personeel is gespreid, toont aan dat 
aandacht moet worden gegeven aan voor het probleem van de leeftijdspiramide in 
sommige diensten. Zo telt de sociale inspectie (FOD Sociale Zekerheid) 240 
personeelsleden van wie een derde ouder is dan 50 jaar. Bij de RSZ is dat bijna 40 % (200 
personeelsleden) en bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van 
het RIZIV is 68 % ouder dan 50 jaar. 

 

47 Niet alle OISZ hebben de gegevens meegedeeld. 
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Ondanks de intentie van de regering om het personeelsbestand te versterken teneinde de 
fraudebestrijding op te drijven, is het totale aantal beschikbare sociaal controleurs (een 
duizendtal VTE) niet significant geëvolueerd tussen 2007 en 201147. De geplande indienst-
nemingen in 2012 zullen in de praktijk het vertrek opvangen van personen die nog niet 
werden vervangen wegens budgettaire restricties. Het nettopersoneelsaantal neemt dus 
niet toe.

Er is wel een gemengde cel politie/inspectie opgericht. Die behandelt de belangrijke dos-
siers die politie-ondersteuning vergen (zware en georganiseerde fraude via misdaadnet-
werken). De cel ontvangt een budget van 192.000 euro dat moet worden verdeeld onder de 
FOD Werkgelegenheid, de FOD Sociale Zekerheid, de RSZ en de RVA. In 2011 heeft de cel 
35 dossiers geopend. Er zijn geen verdere gegevens beschikbaar omdat de onderzoeken van 
de eerste dossiers van 2011 nog niet zijn afgerond.

Een grondigere analyse van de manier waarop de het personeel is gespreid, toont aan dat 
aandacht moet worden gegeven aan voor het probleem van de leeftijdspiramide in sommige 
diensten. Zo telt de sociale inspectie (FOD Sociale Zekerheid) 240 personeelsleden van wie 
een derde ouder is dan 50 jaar. Bij de RSZ is dat bijna 40 % (200 personeelsleden) en bij de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV is 68 % ouder dan 
50 jaar.

Bovendien wordt de beschikbare werkkracht niet integraal ingezet voor socialefraudebe-
strijding. De inspectiediensten bieden ondersteuning aan de operationele diensten van de 
OISZ en van de FOD’s waaronder ze ressorteren. Ze moeten erop toezien dat de talrijke 

47 Niet alle OISZ hebben de gegevens meegedeeld.
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wettelijke bepalingen in de praktijk worden gebracht en dat de rechten van de werknemers 
en de uitkeringsgerechtigden worden nageleefd. In dat kader voeren ze naast opdrachten 
ter bestrijding van de sociale fraude ook controle- en preventieopdrachten uit en informe-
ren ze de werkgevers, wat eveneens noodzakelijk is. Momenteel valt vrijwel niet te bepalen 
hoeveel tijd specifiek wordt besteed aan fraudebestrijding. Het RIZIV meent dat de sociaal 
inspecteurs nagenoeg 35 % van hun tijd besteden aan socialefraudedossiers.

Een aantal cijfers schetst de totale impact van de acties van de inspectiediensten. Bij de RSZ, 
bijvoorbeeld, beliepen de voor 2011 genotificeerde regularisaties in totaal 84.665.182 euro, 
alle opdrachten samen48. Daarin is het bedrag van 38.891.766 euro uit tabel 1 vervat, dat 
enkel betrekking heeft op de resultaten die specifiek verband houden met de socialefrau-
debestrijding.

4.2.3 Verslagen van de inspectiediensten van bepaalde OISZ49

4.2.3.1 RSZ
De oprichting van de cel TADT (team d’analyse et de détection/analyse- en detectieteam) is 
een origineel en vernieuwend initiatief. De cel is operationeel sinds oktober 2011 en bedenkt 
en ontwikkelt nieuwe werkmethodes. De cel moet bijdragen tot een efficiëntere preventie 
en opsporing van fraude. Ze doet dat door bij diverse actoren (niet enkel de inspectiedien-
sten) elementen en aanwijzingen te sprokkelen die op fraude kunnen wijzen. Door alles bij-
een te brengen, kunnen “verdachte” werkgevers worden opgespoord. Na analyse vertrouwt 
de cel het dossier toe aan de dienst (intern of extern) die het best geplaatst is om de zaak te 
behandelen. Tegelijk werden samenwerkingsverbanden aangeknoopt met de academische 
wereld om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen50.

In het vorige Boek over de Sociale Zekerheid kwam de opspoorbaarheid van de geïncas-
seerde bedragen al aan bod. Op basis daarvan kan immers precies worden nagegaan welke 
resultaten de acties hebben opgeleverd. De kwestie blijft actueel in 2011. Voor het project 
“Traçabilité-Traceerbaarheid” wordt samengewerkt met Smals, maar het project ligt nog al-
tijd ter studie. In de beheersovereenkomsten 2013-2015 van de RSZ zouden daarover verbin-
tenissen moeten worden opgenomen. Op dit moment zijn er geen instrumenten waarmee 
cijfers kunnen worden opgesteld over de bedragen die worden geïncasseerd in het kader 
van de fraudebestrijding.

Nagenoeg een kwart van de 45.000 onderzoeken die in 2011 werden uitgevoerd, had betrek-
king op failliete werkgevers. Qua werkvolume is dit de tweede taak van de inspectiedienst, 
terwijl het niet om een echte controleopdracht gaat. Die situatie valt te verklaren doordat 

48 Die cijfers werden meegedeeld in het antwoord dat de staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de 
Fiscale Fraude formuleerde op de parlementaire vragen nrs. 10, 19 en 20 van 15 februari 2012.

49 De acties die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn niet exhaustief maar illustratief. Er is geen rekening gehouden 
met de specifieke acties van de sociale inspectie (FOD Sociale Zekerheid) en van het Toezicht op de Sociale Wetten 
(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). De tekst gaat voornamelijk over de werknemers, maar de 
acties van de controlediensten van de RVA, de RSZ en het RIZIV hebben ook betrekking op de zelfstandigen. Het 
is niet altijd mogelijk om het onderscheid te maken.

50 De conceptualisering en theoretische modellering hebben tot doel de werkmethodes te verfijnen en performante 
controle- en preventie-instrumenten uit te bouwen. In maart 2012 startte de samenwerking met de Universiteit 
Gent en in september 2012 startte de samenwerking met de KU Leuven.
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de RSZ bij een faillissement aangiften moet opstellen51 om de rechten van de werknemers 
te vrijwaren. In de praktijk werd die taak toevertrouwd aan de inspectiedienst. Er zijn soms 
lange onderzoeken voor nodig52. In 2009-2010 werd de wet gewijzigd om de curatoren te 
responsabiliseren en hen die taak toe te wijzen in het ruimere kader van hun opdracht. 
Maar zelfs als de curatoren de aangiften opstellen, zullen de sociaal controleurs een rol blij-
ven spelen. Hun werklast wordt dan wel lichter53. De maatregelen kunnen vooralsnog niet 
worden toegepast door een aantal juridische knelpunten. Het Rekenhof heeft dit probleem 
al aangekaart in zijn Boek 2010 over de sociale zekerheid, maar de kwestie is nog steeds 
actueel.

De aandacht van de RSZ gaat ook uit naar “stille” werkgevers. Dat zijn werkgevers die werk-
nemers aangeven in Dimona, maar geen enkele aangifte indienen na verloop van het tri-
mester. De mogelijke oorzaken worden momenteel geanalyseerd. Het doel van die analyse 
is tot een betere aanpak te komen en op die manier middelen vrij te maken voor andere 
onderzoeken. Eén van de mogelijkheden zou zijn werk te maken van preventie. Bij gebrek 
aan voldoende middelen is deze optie momenteel echter moeilijk concreet in te vullen.

De RSZ neemt ook deel aan de nieuwe partnerschappen tussen de inspectiediensten en de 
sociale partners van bepaalde sectoren. Belangrijk bij dat initiatief is dat de betrokken or-
ganisaties zich ertoe verbinden hun kennis en sectorgebonden ervaringen te delen. Ze zijn 
ook bereid hun medewerking te verlenen aan die diensten om ze efficiënter te maken. De 
partnerschappen hebben een looptijd van een jaar en worden geëvalueerd. In de vleessector 
werd eind 2011 een dergelijk akkoord gesloten. In de bouwsector kwam er ook een akkoord 
in 2012.

4.2.3.2 RIZIV

DAC (Dienst voor Administratieve Controle)
De DAC telt 66 voltijdse equivalenten voor de sector uitkeringen. In 2011 ontplooide de 
dienst drie soorten acties van socialefraudebestrijding:

1° Een eerste reeks acties bestond erin de invaliditeitsuitkeringen te kruisen met de ge-
gevens van de RSZ54 (datamatching). Die controles beoogden de 288.088 invaliden die in 
2009 waren ingeschreven. Bij die controle kwamen 1.051 niet-toegestane cumulaties aan het 
licht. Daarvan werden er 509 onderzocht via DAC-controles in ziekenfondsen55. In 93 geval-
len bleek het ziekenfonds ondanks de beschikbare informatie niet de nodige regularisaties 
te hebben uitgevoerd56. Door de controles van de DAC kon een bedrag van 526.719,03 euro 

51 Artikel 22 van de wet van 27 juni 1969.
52 Na een faillissement komt de informatie die nodig is voor de opmaak van de driemaandelijkse aangifte niet meer 

systematisch bij de RSZ terecht. 
53 De proportie werd nog niet geëvalueerd.
54 Dat  betreft: 

• hetzij een kruising met een uitkering wegens contractverbreking (artikel 103, §  1, 3°, van de wet betreffende  
 de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994); 
• hetzij een kruising met activiteiten die niet zijn toegestaan, maar die wel werden aangegeven bij de RSZ  
 (toepassing van artikel 100, §  1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).

55 De andere gevallen waren ofwel al behandeld door de verzekeringsinstellingen (339), ofwel door de DAc geïdentificeerd 
maar aan de verzekeringsinstellingen overgedragen (382) gezien de geringe ernst van de cumulaties (≤ 2 weken).

56 De instellingen ontvangen de trimestriële gegevens van de DmfA en kunnen verboden cumuls opsporen.
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aan bijkomende regularisaties worden geïdentificeerd. Het gemiddelde aantal fouten (nage-
noeg 20 %) geeft niet weer hoe groot de verschillen zijn tussen de verzekeringsinstellingen. 
Het foutenpercentage varieert namelijk tussen 3,5 % en 50 %. De resultaten van de kruising 
tonen aan dat het aantal geschillen dat de inspectiedienst van het RIZIV vaststelt, duidelijk 
terugloopt tussen 2008 en 2011. Het RIZIV wijst er echter op dat de verzekeringsinstel-
lingen de informatie waarover ze beschikken, nog onvoldoende gebruiken. Begin 2012 ver-
spreidde het RIZIV bijkomende instructies om de vaststellingen en terugvorderingen te 
optimaliseren en te harmoniseren.

Er verstrijkt heel wat tijd tussen het gecontroleerde jaar (in dit geval 2009) en het jaar van 
de controle (2011) De DAC start niet met een controle vóór hij de gegevens van het hele jaar 
heeft ontvangen, d.w.z. een trimester na het einde van het jaar in kwestie (1 april 2010). Ver-
volgens houdt de dienst rekening met de regularisaties die de ziekenfondsen zelf hebben 
uitgevoerd tot 30 september van het volgende jaar en die op het einde van dat jaar worden 
meegedeeld. De onderzoeken die voortvloeien uit het kruisen van gegevens starten dus ten 
vroegste bij het begin van het jaar T+2.

Op het vlak van opsporingen door middel van gegevenskruising beschikt het RIZIV over 
informatie met betrekking tot de vaststellingen van zijn inspectiedienst57. Op dit moment 
is niet bekend hoeveel cumulaties in totaal worden vastgesteld.

In alle gevallen moeten de verzekeringsinstellingen de niet-verschuldigde bedragen recu-
pereren zodra de vaststellingen zijn gedaan (DAC en verzekeringsinstellingen). Het RIZIV 
beschikt op dit moment niet over informatie hierover. Het instituut kan bijgevolg noch het 
totaal van de door kruising gerealiseerde vaststellingen noch het totaal van de gerecupe-
reerde bedragen (hoofdsom en nevenbedragen) bepalen.

Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van een recente audit van het Rekenhof over 
deze problematiek58, is het RIZIV begonnen de nodige maatregelen te nemen om alle invor-
deringen op initiatief van de verzekeringsinstellingen te inventariseren. Het wil opvolgen 
hoe deze instellingen zich kwijten van hun invorderingstaak en het nog in te vorderen 
totaal evalueren. Daartoe heeft de programmawet van 29 maart 2012 een artikel 164quater 
in de wet van 14 juli 1994 ingevoegd. Dat zal echter pas in werking treden op 1 januari 2014.

2° Een tweede reeks acties heeft betrekking op de cumulatie van een uitkering wegens ar-
beidsongeschiktheid met de uitoefening van een niet-toegelaten activiteit die door een con-
troleur van de inspectiedienst van het RIZIV wordt vastgesteld. Deze dienst heeft 714 on-
derzoeken uitgevoerd, waardoor voor 1.859.199 euro59 niet-verschuldigde bedragen konden 

57 De verzekeringsinstellingen doen echter ook vaststellingen door gegevens te kruisen, waarna ze onterecht betaal-
de bedragen eventueel recupereren. Daar komen nog de gevallen bij die de DAC vaststelt, maar waar minder zwaar 
aan wordt getild (maximum twee weken cumulatie) en die gesignaleerd worden aan de verzekeringsinstellingen 
die ze moeten regulariseren. Die aanpak wordt verantwoord door het gebrek aan beschikbare medewerkers.

58 Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verslag aan de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, Brussel, april 2011, 42 p.

59 Dat cijfer was nog niet bekend toen het verslag 2011 van de SIOD werd opgesteld.
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worden vastgesteld. De behaalde resultaten liggen hoger dan de bekende60 resultaten na de 
eerste reeks acties.

3° Een derde reeks acties heeft betrekking op de strijd tegen de bedrieglijke onderwer-
ping aan de sociale zekerheid. De werkwijze bestaat erin via Dimona aangegeven fictieve 
gerechtigden te creëren. In 2011 behandelden de verzekeringsinstellingen 2.676 dossiers 
en de DAC van het RIZIV 309. Voor dergelijke acties treedt het RIZIV enkel op als de RSZ 
meedeelt dat een werkgever niet meer onderworpen is.

DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle)
De DGEC draagt bij tot de optimale benutting van de middelen van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en vergoedingen. Hij waakt er o.m. over dat alle partijen hun 
wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomen (zorgverleners, beheerders van ver-
zorgingsinstellingen, verzekeringsinstellingen, sociaal verzekerden).

De DGEC vervult in de eerste plaats een rol van informatieverstrekker bij de zorgverleners. 
Die rol kan onrechtstreeks een invloed hebben op het correcte gebruik van de financiële 
middelen die ter beschikking van het RIZIV zijn gesteld61.

De DGEC realiseert daarnaast evaluatieprojecten in verschillende geneeskundige domei-
nen om na te gaan of voorgeschreven of geleverde verstrekkingen in overeenstemming zijn 
met de reglementering maar ook met de regels op de goede geneeskundige praktijk. Zo 
werd een studie gewijd aan de oorzaken van de overschrijdingen van de budgetten voor 
consultaties in de spoeddiensten62. Naast de rechtstreekse weerslag van die studies in de 
geëvalueerde domeinen kunnen de projecten leiden tot individuele onderzoeken of tot on-
derwerpen voor nationale onderzoeken.

Wat meer specifiek de rol van controleur van de DGEC betreft, werden in 2011 een duizend-
tal onderzoeken gefinaliseerd63 bij 191.660 zorgverleners die op 31 december 201164 gemach-

60 De DAC van het RIZIV heeft momenteel niet de middelen om rekening te houden met de resultaten die werden 
behaald ingevolge de vaststellingen die de verzekeringsinstellingen rechtstreeks hebben gedaan (cf. supra). Hij 
baseert zich enkel op zijn eigen vaststellingen.

61 Als een jonge arts bv., na het lezen van een informatiebrochure “infobox”, zijn verstrekkingen correct leert aan te 
geven, zal de verzekering gedurende heel zijn beroepsloopbaan niet de financiële gevolgen van een herhaalde fout 
moeten dragen.  

62 Er werd een overschrijding van meer dan 16 miljoen euro vastgesteld. Die wordt onder andere veroorzaakt door 
het hoge percentage urgentieartsen, een groter aantal opgeroepen specialisten, een hoger aantal patiënten met 
een begeleidende brief. Bij het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen 2011 werd een grote variabiliteit bij de 
aangifte van spoedverstrekkingen in het ziekenhuis vastgesteld. Er werd een evaluatie gevraagd aan de DGEC. De 
studie moest de ziekenhuizen vergelijken en trachten te begrijpen van waar de verschillen kwamen. 

63 Bovenop die onderzoeken komen nog 900 nieuwe onderzoeken die in 2011 werden opgestart. Er kan niet worden 
achterhaald hoeveel onderzoeken er lopen.

64 D.i. meer dan 900 miljoen geleverde verstrekkingen die in rekening werden gebracht (d.w.z. aangegeven in het 
stelsel van de verzekering voor geneeskundige verzorging en vergoedingen met het oog op een terugbetaling). 
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tigd waren om prestaties uit te voeren. Daarbij konden 810.322 overtredingen65 worden vast-
gesteld. Er kunnen in dat opzicht verschillende maatregelen worden onderscheiden:

• individuele onderzoeken bij praktiserende artsen, voornamelijk voor “niet-uitgevoerde” 
of “niet-conforme” verstrekkingen. Als de graad van ernst als zwak wordt beschouwd, 
zal een verwittiging volgen met een vrijwillige terugbetaling door de betrokken zorgver-
lener (2.694.252 euro teruggevorderd in 201166).

• thematische onderzoeken (“Cenec”-onderzoeken), d.i. over specifieke problemen of aty-
pische gedragingen op het niveau van een sector of een groep van zorgverleners67. Ze 
passen in het kader van het goed gebruik van de verzekeringsmiddelen en maken deel 
uit van de strijd tegen de sociale fraude.

• interne tuchtonderzoeken bij het RIZIV die leiden tot door verschillende instanties ge-
nomen beslissingen68. In totaal werd een bedrag van 5.312.131 euro terugbetaald (buiten 
de administratieve boetes).

Voor die tuchtonderzoeken is het terugvorderingspercentage laag. Indien uiteindelijk niet 
wordt betaald, stuurt de DGEC het dossier naar de administratie van de Domeinen van de 
FOD Financiën om de invorderingsprocedure in te stellen.

Tien dossiers die zo ernstig zijn dat ze ter kennis van het gerecht moeten worden gebracht, 
werden in 2011 overgezonden naar de procureur des Konings69.

4.2.3.3 RVA
Zoals in 2010 heeft de kruising van databanken in 2011 niet toegestane cumulaties van een 
werkloosheidsuitkering met een loon als loontrekkende, een inkomen als zelfstandige of 
een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid kunnen opsporen. Het aantal behandelde 
dossiers daalde (50.015 in 2011 tegenover 59.365 in 2010) alsook het terug te vorderen bedrag 
(18,4 miljoen euro in 2011 tegenover 30,1 miljoen euro in 2010). Deze daling is het gevolg van 
de intensivering van de preventieve controles door de RVA en zijn partners.

De strijd tegen valse sociale documenten heeft in 2011 geleid tot de terugvordering van 
2,5 miljoen euro aan frauduleuze werkloosheidsuitkeringen.

65 De overtredingen worden ingedeeld in acht categorieën : 1) niet-verleende verstrekkingen; 2) verstrekkingen die 
niet in overeenstemming zijn met de wetgeving; 3) niet-curatieve noch preventieve verstrekkingen (bijvoorbeeld 
de “zuiver” esthetische chirurgie of sommige verstrekkingen inzake sportgeneeskunde); palliatieve zorg of diag-
noseakten vallen niet onder die definitie; 4) verstrekkingen die overbodig of onnodig duur zijn; 5) overdreven voor-
schrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen; 6) voorschriften van farmaceutische specialiteiten die 
niet voldoende de aanbevelingen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) volgen; 7) louter 
administratieve overtredingen (die betrekking hebben op tekortkomingen in bepaalde administratieve formalitei-
ten die geen afbreuk doen aan de essentiële voorwaarden van terugbetaling van de verstrekkingen); 8) aanzetten 
tot overdreven voorschrijfgedrag en overconsumptie.

66 Die terugbetalingen hebben niet enkel betrekking op de in 2011 geopende dossiers. Momenteel kan geen onder-
scheid tussen de terugbetalingen op basis van het jaar worden gemaakt. 

67 Bij kineverstrekkingen heeft het RIZIV bv. vastgesteld dat 49 kinesisten meer dan 7.300 verstrekkingen van ge-
middeld 30 of 20 minuten hebben aangegeven in 2007 (profielgegevens). In 2008 waren er 42 zorgverleners met 
meer dan 7.000 verstrekkingen. Het maximum van twintig verstrekkingen per dag was daarmee overschreden. 
Ingevolge dat onderzoek werd 435.520 euro gerecupereerd door vrijwillige terugbetaling van de zorgverlener.

68 Leidend ambtenaar (104 beslissingen), de kamer van eerste aanleg (89 beslissingen), de kamer van beroep (26 be-
slissingen).

69 Als een rechter de terugbetaling beveelt, gebeurt die ten voordele van de verzekeringsinstelling. 
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Sinds de invoering van de dienstencheques is de RVA belast met de systematische controle 
van de erkende dienstencheque-ondernemingen. In 2011 heeft de RVA bij controles op het 
terrein overtredingen vastgesteld bij 162 dienstencheque-ondernemingen. Er werd voor 
3,9 miljoen euro aan terugvorderingen vastgesteld.

4.2.3.4 RVP
De controlediensten van de RVP vermelden voor 2011 een reeks acties bij wijze van strijd 
tegen “fraude en fouten”. Ze hebben betrekking op:

• de controle van begunstigden die in het buitenland zijn gedomicilieerd. In 2011 werd 
in totaal 773,03 miljoen euro aan pensioenen (=3,99 %) uitbetaald in het buitenland70. 
De RVP tracht deze geldstroom, in het kader van de bestrijding van de sociale fraude, 
te beheren via o.m. bilaterale gegevensuitwisseling (overlijdensdata, gezinssamenstel-
ling, woonplaats en pensioenberekeningselementen zoals uitgekeerde bedragen) met 
buitenlandse pensioeninstellingen. De RVP schenkt prioritair aandacht aan de buurlan-
den (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Nochtans vertegenwoor-
digen die landen maar 36,19 %71 van de uitgaven en worden ook belangrijke sommen 
uitbetaald in o.m. Spanje en Italië. De RVP neemt ook deel aan de ontwikkeling van het 
EESSI-project72. Dit systeem zou vanaf 2014 een snellere en veiligere communicatie over 
grensoverschrijdende sociale zekerheid tussen nationale instellingen moeten mogelijk 
maken, zoals vereist door de EU-Verordeningen over de coördinatie van de sociale ze-
kerheid.

• de controle op de eventuele cumulatie van een pensioen, een werk of een vervangings-
inkomen.

Het is moeilijk de resultaten van de RVP in de strijd tegen de sociale fraude te becijferen, 
omdat de verslagen bij de meegedeelde resultaten niet afzonderlijk vermelden welke resul-
taten specifiek betrekking hebben op de strijd tegen de sociale fraude.

70 Op 1 januari 2011 werd aan 181.243 pensioengerechtigden een uitkering betaald, 34.096 hiervan hebben de Belgi-
sche nationaliteit. Daarenboven moet elke gerechtigde elk jaar het bewijs leveren dat hij nog in leven is.

71 In januari 2011 werd 66,87 miljoen euro betaald aan het buitenland, waarvan 24,20 miljoen aan de opgesomde 
buurlanden.

72 Electronic Exchange of Social Security Information. 
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In 2011 heeft het Globaal Beheer van de zelfstandigen volgens de voorlopige cijfers van de FOD 
Sociale Zekerheid 6.290 miljoen euro aan ontvangsten en 6.174,9 miljoen euro aan uitgaven. 
Door het verschil in evolutie tussen de ontvangsten en de uitgaven, bedraagt het begrotings-
resultaat 115,1 miljoen euro.

Ten opzichte van de initiële begrotingsramingen liggen de ontvangsten 6,6 miljoen euro hoger. 
De uitgaven liggen 6,9 miljoen euro lager dan geraamd. Het begrotingssaldo ligt 13,5 miljoen 
euro boven de ramingen.

In vergelijking met 2010 zijn de ontvangsten gestegen met 185,7 miljoen euro en de uitgaven 
met 318,7 miljoen euro. Het begrotingssaldo ligt 133 miljoen euro lager dan in 2010.

5.1 Ontvangsten

Bij de opmaak van de begroting heeft het RSVZ de totale ontvangsten voor 2011 geraamd 
op 6.283,4 miljoen euro, een stijging met 2,93 % ten opzichte van de realisaties voor 
2010 (6.104,3 miljoen euro). De werkelijke ontvangsten voor 2011 bedragen echter 6.290 mil-
joen euro, wat 0,11 % meer is dan begroot. Ten opzichte van de ontvangsten voor 2010 be-
draagt de stijging 3,04 %.

Tabel 1 –  Ontvangsten van het Globaal Beheer van de zelfstandigen (in miljoen euro)

Definitieve	
realisatie 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010 

Begroting 
2011 

Voorlopige 
realisaties 

2011 

Bijdragen 3.415,3 3.535,0 3.548,4 3.602,3

Bijdragen van de zelfstandigen 3.236,3 3.343,0 3.354,8 3.400,8

Vennootschapsbijdragen 173,0 185,1 185,6 193,0

Bijdragen publieke mandatarissen 6,0 6,9 8,0 8,5

Consolidatiebijdragen 0,0 0,0 0,0 0,0

Staatstoelagen 1.270,9 1.518,3 1.497,0 1.429,0

Alternatieve financiering 849,3 952,3 1.093,2 1.115,6

Toegewezen ontvangsten 16,7 17,1 17,4 18,0

Externe overdrachten 30,7 65,0 109,8 109,8

Inkomsten uit beleggingen 13,5 13,6 15,0 12,7

Diverse ontvangsten 3,5 3,0 2,6 2,6

Totaal ontvangsten 5.599,9 6.104,3 6.283,4 6.290,0

Bron: voorlopige realisaties 2009, 2010 en 2011 op basis van de cijfers van de FOD Sociale Zekerheid 
(augustus 2012), algemene toelichting bij de initiële begroting 2011.

5.1.1 Bijdragen

Bijdragen verschuldigd door de zelfstandigen
In 2011 hebben de zelfstandigen 3.400,8 miljoen euro aan socialezekerheidsbijdragen be-
taald, een stijging met 1,73 % ten opzichte van de ontvangsten in 2010.
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Het inningspercentage73 van de bijdragen is gestegen van 98,24 % in 2010 tot 98,81 % in 
2011. De stijging van die parameter wijst op een vlottere inning van de bijdragen, wat onder 
meer wordt toegeschreven aan een beperkt economisch herstel en aan de maatregelen om 
de bijdragefraude te bestrijden en de openstaande bijdragen sneller te innen74.

Andere bijdragen
De bijdragen van de vennootschappen bedragen 193 miljoen euro, een stijging met 4,27 % 
ten opzichte van 2010.

De bijdragen voor publieke mandatarissen zijn gestegen van 6,9 miljoen euro in 2010 tot 
8,5 miljoen euro in 2011, een stijging met 23,19 % ten opzichte van 2010. Die bijdragen bevat-
ten de verschuldigde bedragen voor 2011 en de bijdragen van vorige jaren die in 2011 werden 
geïnd.

5.1.2 Staatstoelage
De ontvangsten uit de staatstoelage zijn gedaald van 1.518,3 miljoen euro in 2010 tot 
1.429 miljoen euro in 2011, d.i. een daling met 5,88 %. De ontvangsten liggen ook 4,54 % 
lager dan het begrote bedrag.

De daling komt volledig voor rekening van de bijzondere staatstoelage die in 2011 werd toe-
gekend om de begroting van de stelsels van sociale zekerheid, in ESR-termen, in evenwicht 
te brengen75. Door een gunstige evolutie van de ontvangsten en uitgaven van de sociale 
zekerheid werd het bedrag van de bijzondere staatstoelage beperkt tot 112 miljoen euro, 
d.i. 56,14 % minder dan geïnd door het RSVZ-Globaal Beheer in 2010 (255,2 miljoen euro).

De gewone staatstoelage is voor 2011 vastgesteld op 1.317 miljoen euro, d.i. een stijging met 
4,27 % tegenover 2010.

5.1.3	 Alternatieve	financiering
De ontvangsten uit de alternatieve financiering zijn ten opzichte van 2010 gestegen met 
17,15 %, van 952,3 miljoen euro tot 1.115,6 miljoen euro. Die evolutie is vooral het gevolg van 
een toename met 65,72 % van de alternatieve financiering bestemd voor het RIZIV-Genees-
kundige Verzorging, van 177,1 miljoen euro in 2010 tot 293,5 miljoen euro in 2011.

Ten opzichte van de begroting liggen de ontvangsten 2,05 % hoger, vooral als gevolg van de 
hogere overdrachten aan btw-ontvangsten (+ 2,84 %) en aan opbrengsten uit aandelenop-
ties (+ 37,76 %).

73 Het inningspercentage geeft aan welk deel van de bijdragen dat de socialeverzekeringsfondsen van de zelfstan-
digen hebben opgevraagd, daadwerkelijk werd geïnd (betaald). In een minder gunstige economische conjunctuur 
daalt dit percentage, omdat de zelfstandigen de betaling van hun bijdragen uitstellen.

74 In dat verband is vooral de regeling van belang waarbij de notaris de verplichting heeft om de verkoop van een 
onroerend goed te melden aan het sociaalverzekeringsfonds en zo nodig de nog verschuldigde bijdragen af te 
houden van de verkoopprijs (de “sociale notificatie”).

75 Artikel 73 van de programmawet van 23 december 2009. Het in dat artikel voor 2011 ingeschreven bedrag (277 mil-
joen euro voor het RSVZ-Globaal Beheer) is in de begroting 2011 teruggebracht tot 182,7 miljoen euro (wet van 
30 mei 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting, BS, 16 juni 2011, p. 35083). Zie voor meer uitleg ook 
hoofdstuk 4 (RSZ).
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Volgens de FOD Financiën bedragen de uitgaven voor overdrachten aan het RSVZ-Globaal 
Beheer 1.164,9 miljoen euro, d.i. 49,3 miljoen euro meer dan in de gegevens van de FOD 
Sociale Zekerheid (zie tabel 1). Het verschil is bijna volledig toe te schrijven aan de over te 
dragen btw-ontvangsten: in tabel 1 is geen rekening gehouden met een bedrag van 50,5 mil-
joen euro dat de FOD Financiën in december 2011 onterecht aan het RSVZ heeft gestort (en 
dat het RSVZ heeft teruggestort). Daarnaast heeft de FOD Financiën volgens zijn gegevens 
in totaal 1,2 miljoen euro minder gestort voor de roerende voorheffing en de aandelenopties 
dan de bedragen die de FOD Sociale Zekerheid opneemt76.

5.1.4 Externe overdrachten
De ontvangsten uit externe overdrachten bedragen 109,8 miljoen euro, d.i. 68,92 % meer 
dan in 2010. Die stijging is uitsluitend het gevolg van de overdracht door het RIZIV van 
een bedrag van 109,3 miljoen euro dat is begrepen in de globale begrotingsdoelstelling van 
de geneeskundige verzorging en dat ter beschikking wordt gesteld van het RSVZ-Globaal 
Beheer77 (zie hoofdstuk 4 in dit deel). Daarentegen zijn in de globale begrotingsdoelstel-
ling geen middelen meer opgenomen voor het Fonds voor de Toekomst van de Genees-
kundige Verzorging (Toekomstfonds). De overdracht blijft in 2011 beperkt tot 500.000 euro 
aan ontvangsten van de tak geneeskundige verzorging die structureel aan dit fonds zijn 
toegewezen.

5.2 Uitgaven

De totale uitgaven waren bij de begrotingsopmaak 2011 geraamd op 6.181,8 miljoen euro, 
een stijging met 5,56 % ten opzichte van de uitgaven voor 2010. De voorlopige uitgaven be-
dragen 6.174,9 miljoen euro, wat 0,11 % minder is dan de ramingen en 5,44 % meer dan de 
uitgaven voor 2010.

Tabel 2 –  Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen (in miljoen euro)

Definitieve	
realisatie 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010 

Begroting 
2011 

Voorlopige 
realisaties 

2011 

Sociale prestaties 3.417,8 3.558,1 3.730,7 3.731,6

RIZIV – Uitkeringen 300,2 321,2 343,1 343,3

RSVZ - Pensioenen 2.693,7 2.805,4 2.942,6 2.952,1

RSVZ – Gezinsbijslag 415,2 413,2 428,2 422,9

RSVZ - Faillissementsverzekering 8,7 18,3 15,6 13,3

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

Betalings- en beheerskosten 82,2 80,5 89,2 82,0

Externe overdrachten 2.034,3 2.213,2 2.356,7 2.356,2

RIZIV-Geneeskundige Verzorging 2.032,5 2.211,4 2.354,0 2.354,5

76 Volgens de FOD Sociale Zekerheid ontving het RSVZ-Globaal Beheer 48,3 miljoen euro voor de roerende voor-
heffing en 3,9 miljoen euro voor de aandelenopties. De FOD Financiën registreerde uitgaven voor respectievelijk 
47,7 miljoen euro en 3,3 miljoen euro.

77 Het bedrag van 1.093,4 miljoen euro dat binnen de globale begrotingsdoelstelling ter beschikking wordt gesteld 
van de twee Globale Beheren wordt voor 90 % toegewezen aan de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % aan het RSVZ-
Globaal Beheer (zie ook hoofdstuk 2 en 4 (punt 4.1.1.5)).
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Definitieve	
realisatie 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010 

Begroting 
2011 

Voorlopige 
realisaties 

2011 

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

Diverse uitgaven 4,6 4,4 5,2 5,1

Totaal uitgaven 5.538,9 5.856,2 6.181,8 6.174,9

Bron: voorlopige realisaties 2009, 2010 en 2011 op basis van de cijfers van de FOD Sociale Zekerheid 
(augustus 2012), algemene toelichting bij de initiële begroting 2011.

5.2.1 Uitgaven voor prestaties (zonder de tak geneeskundige verzorging)
Ten opzichte van 2010 zijn de uitgaven voor sociale prestaties in 2011 met 4,88 % gestegen, 
van 3.558,1 miljoen euro tot 3.731,6 miljoen euro. Zoals voorzien in de begroting vond in 
mei 2011 een indexering plaats (overschrijding van de spilindex in april).

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid (RIZIV)
De uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn gestegen van 321,2 miljoen euro 
in 2010 tot 343,3 miljoen euro in 2011, een stijging met 6,88 %. Die stijging is toe te schrij-
ven aan de toename van het aantal vergoede dagen, de indexering van de uitgaven en de 
herwaardering van sommige uitkeringen door middel van de toekenning van een premie 
van 200 euro aan alle zelfstandigen en de verhoging van sommige uitkeringsbedragen op 
1 september 201178.

Pensioenuitgaven
De uitgaven voor pensioenen aan zelfstandigen zijn gestegen van 2.805,4 miljoen euro in 
2010 tot 2.952,1 miljoen euro in 2011, d.i. een toename met 5,23 %.

De toename van de pensioenuitgaven wordt verklaard door de toename van het aantal 
rechthebbenden op een pensioen, de indexering van de pensioenen en de herwaardering 
ervan door middel van een verhoging van het minimumpensioen en een aanpassing van de 
oudere pensioenen aan de welvaart. Ook de pensioenbonus voor zelfstandigen die na hun 
62e jaar nog actief zijn, beïnvloedt de toename van de uitgaven.

Gezinsbijslag
In 2011 bedragen de uitgaven voor de gezinsbijslag 422,9 miljoen euro, d.i. een stijging met 
2,35 % tegenover 2010. De stijging van de uitgaven is het gevolg van de indexering van 
de prestaties en een verhoging van de jaarlijkse toeslag (schoolpremie) voor kinderen van 
18 tot 24 jaar van 50 tot 75 euro.

Faillissementsverzekering
In 2011 bedragen de uitgaven voor de faillissementsverzekering 13,3 miljoen euro, d.i. 27,32 % 
minder dan in 2010. Dat komt doordat de regeling is weggevallen waarbij zelfstandigen met 
financiële moeilijkheden voor een periode van maximaal zes maanden een uitkering van de 

78 Het gaat om de volgende maatregelen: verhoging met 2 % van de invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen die 
hun activiteit hebben stopgezet en verhoging van alle andere uitkeringen met 2,11 % (uitkeringsgerechtigden met 
gezinslast) of 2,37 % (alleenstaande uitkeringsgerechtigden). Het forfait voor hulp van derden werd op dezelfde 
datum met 3 euro opgetrokken.
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faillissementsverzekering konden krijgen. De regeling gold voor aanvragen die voor 31 janu-
ari 2011 werden ingediend, waardoor de uitgaven voor die vorm van faillissementsverzeke-
ring maar zeven maanden bestrijken.

5.2.2 Overdracht aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging
In 2011 bedraagt het aandeel van het RSVZ-Globaal Beheer in de uitgaven van het RIZIV-
Geneeskundige Verzorging 2.354,5 miljoen euro, d.i. 6,47 % meer dan in 2010. Dit bedrag 
stemt overeen met het bedrag dat het RIZIV had begroot en ligt 231,8 miljoen euro hoger 
dan wat in de loop van 2011 werkelijk werd gestort (thesaurie). Twee elementen verklaren 
dit verschil.

• Het bedrag van 109,3 miljoen euro dat binnen de globale begrotingsdoelstelling wordt 
voorbehouden voor het sociaal statuut van de zelfstandigen (zie ook punt 1.4) geeft geen 
aanleiding tot een financiële transactie, omdat het rechtstreeks wordt afgehouden van 
het bedrag van 2.354,5 miljoen euro dat het RSVZ aan het RIZIV verschuldigd is. Het be-
drag wordt wel budgettair geboekt in de ontvangsten en uitgaven van het RSVZ-Globaal 
Beheer.

• Zoals de vorige jaren het geval was, lagen ook in 2011 de voorschotten aan de verze-
keringsinstellingen hoger dan hun behoeften. Daardoor stortten zij een deel van die 
voorschotten terug aan het RIZIV en moest het RIZIV minder middelen opvragen bij de 
Globale Beheren.

5.3 Begrotingsresultaat

Tabel 3 –  Begrotingsresultaat van het Globaal Beheer van de zelfstandigen (in miljoen euro)

Definitieve	
realisatie 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2010 

Begroting 
2011 

Voorlopige realisaties 
2011 

Lopende ontvangsten 5.599,9 6.104,3 6.283,4 6.290,0

Lopende uitgaven 5.538,9 5.856,2 6.181,8 6.174,9

Begrotingssaldo 61,0 248,1 101,6 115,1

Bron: voorlopige realisaties 2009, 2010 en 2011 op basis van de cijfers van de FOD Sociale Zekerheid 
(augustus 2012), algemene toelichting bij de initiële begroting 2011

De begrotingsresultaten van het Globaal Beheer van de zelfstandigen sluiten in 2011 af met 
een overschot van 115,1 miljoen euro, wat 53,61 % minder is dan het resultaat voor 2010. Het 
overschot ligt wel 13,29 % hoger dan de 101,6 miljoen euro die bij de opmaak van de begro-
ting werd geraamd.
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Het overschot in 2011 ligt lager dan in 2010 door de verschillende evolutie van de ontvang-
sten en de uitgaven: zowel de uitgaven voor prestaties (+ 4,88 %) als de overdrachten aan 
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (+ 6,47 %) nemen sneller toe dan het geheel van de 
ontvangsten (+ 3,04 %). In 2010 stegen de ontvangsten – onder meer door de weerslag van 
de bijzondere staatstoelage (255,2 miljoen euro) - daarentegen met 9,01 % ten opzichte van 
2009, terwijl de stijging van de uitgaven 5,73 % bedroeg79.

79 De hier opgegeven percentages verschillen van de percentages in het Boek 2011 over de Sociale Zekerheid (zie 
Deel 1 – Hoofdstuk 4). De verklaring voor die verschillen ligt in de gewijzigde voorstelling van de gegevens door de 
FOD Sociale Zekerheid: in dit Boek worden de verrichtingen met betrekking tot het RIZIV-Geneeskundige Verzor-
ging opgenomen op basis van de verworven rechten en niet, zoals in het Boek 2011, op basis van de thesauriever-
richtingen.
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Volgens de eerste voorlopige ramingen van de FOD Sociale Zekerheid bedragen de ontvangsten 
voor de geneeskundige verzorging 29.479,1 miljoen euro eind 2011 en de uitgaven 29.067,6 mil-
joen euro.

Vergeleken met de voorlopige ramingen van 2010, zijn de ontvangsten met 1.533 miljoen euro 
gestegen De voornaamste oorzaak daarvan is de stijging van de alternatieve financiering 
(+1.252 miljoen euro).

De lopende uitgaven zijn gestegen met 1.593,8 miljoen euro. Ze blijven echter 440 miljoen euro 
lager dan de begrotingsdoelstelling, na aftrek van de bedragen bestemd voor het evenwicht van 
de sociale zekerheid (1.093 miljoen euro) en van het bedrag van de onderconsumptie opgelegd 
door de regering in april 2011 (252 miljoen euro).

Eind 2011 vertoont de geneeskundige verzorging een overschot van 411,5 miljoen euro. Tegen-
over 2010 is het begrotingssaldo met 61,1 miljoen euro gedaald. De initiële begroting voorzag 
echter in een afsluiting in evenwicht na de overdracht van 1.093,5 miljoen euro naar de Globale 
Beheren bij wijze van bijdrage tot het evenwicht van de sociale zekerheid.

Aangezien er geen wettelijke bepalingen zijn die de bestemming van dat overschot regelen, is 
het binnen de thesaurieën van de Globale Beheren gebleven (niet aangewende uitgaven). Het 
Rekenhof beveelt de wetgever aan de bestemming van boni’s op het ogenblik van de definitieve 
afsluiting van de geneeskundige verzorging te reglementeren.

6.1 Begrotingsanalyse

Overeenkomstig de principes van de begrotingsboekhouding op basis van de verworven 
rechten, vermelden de tabellen van de FOD Sociale Zekerheid het volledige bedrag dat de 
Globale Beheren aan het RIZIV zijn verschuldigd krachtens de wet op de financiering van 
de geneeskundige verzorging80.

De voorlopige cijfers waarop de analyse is gebaseerd zijn echter niet meer zo recent aan-
gezien het RIZIV niet regelmatig een actualisering doorstuurt aan de FOD. Voor bepaalde 
realisatiegegevens gaat het soms eenvoudig om begrotingsramingen.

Om de coherentie te behouden heeft het Rekenhof echter de cijfers gebruikt die de FOD in 
augustus 2012 heeft meegedeeld, ongeacht de graad van actualisering ervan.

6.1.1 Ontvangsten
De ontvangsten van het RIZIV omvatten enerzijds eigen ontvangsten en anderzijds over-
drachten vanuit de Globale Beheren RSZ en RSVZ.

80 Wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het 
oog op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering. Als gevolg van de op-
merkingen die het Rekenhof heeft geformuleerd in zijn Boek 2011 over de Sociale Zekerheid heeft de FOD Sociale 
Zekerheid de voorstelling van zijn tabellen aangepast teneinde er de gegevens in op te nemen volgens de principes 
van de verworven rechten, terwijl de in 2011 toegezonden tabellen de overdrachten van gelden vermeldden.
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De eigen ontvangsten van de tak Geneeskundige Verzorging van het RIZIV omvatten:

• persoonlijke bijdragen op de lonen en de pensioenen;
• alternatieve financieringen (de financiële middelen ten laste van de Staat voor de finan-

ciering van de ziekenhuizen en een deel van de accijnzen);
• toegewezen ontvangsten, namelijk verschillende bijdragen die rechtstreeks aan het  

RIZIV worden toegewezen81 (bijdragen op de auto- en de hospitalisatieverzekeringen, 
inkomsten uit revalidatie, heffingen op de geneesmiddelen en bijdragen op de omzet 
van farmaceutische specialiteiten);

• de inkomsten uit beleggingen;
• diverse ontvangsten (ontvangsten geïnd krachtens internationale overeenkomsten, ge-

rechtelijke intresten enz.).

De wet bepaalt de overdrachten vanuit de Globale Beheren82. Ze bestaan uit een basisbe-
drag, een bijkomend bedrag aan alternatieve financiering en een bedrag dat verband houdt 
met de afsluiting van de rekeningen van de voorgaande jaren. Bovendien stort het RSVZ 
een bijdrage voor de uitgaven voor verzekerden met een gemengde loopbaan.

Tabel 1 –  Lopende ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (werknemers en zelfstan-
digen) in miljoen euro

 
Definitieve	

realisaties 2009  
-gegevens FOD

Voorlopige 
realisaties 2010  
-gegevens FOD

Initiële  
begroting 

2011

Voorlopige 
realisaties 2011  
-gegevens FOD

Bijdragen 837,0 865,1 919,6 919,6

Staatstoelagen 0,0 0,0 0,0 0,0

Alternatieve financiering 2.444,6 2.457,8 2.624,8 2.630,8

Toegewezen  
ontvangsten

1.125,6 1.049,3 1.028,7 1.028,7

Externe overdrachten 0,4 0,9 1,0 1,0

Inkomsten uit  
beleggingen

4,9 4,1 4,1 4,1

Diversen 332,5 378,6 404,4 404,4

Eigen ontvangsten 4.745,0 4.755,8 4.982,6 4.988,6

RSZ 19.778,3 20.979,2 22.131,0 22.136,0

RSVZ 1.916,2 2.091,3 2.230,6 2.231,1

Gemengde loopbanen 116,3 120,1 123,4 123,4

Overdrachten vanuit de 
Globale Beheren

21.810,8 23.190,6 24.485,0 24.490,5

Totaal lopende  
ontvangsten

26.555,8 27.946,4 29.467,6 29.479,1

Bronnen: algemene toelichtingen bij de begroting, gegevens van de FOD Sociale Zekerheid (augustus 2012)

81 Deze ontvangsten zijn niet opgenomen in de rijksmiddelenbegroting en worden onmiddellijk bestemd.
82 Wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het oog 

op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering.
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De eigen ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging zijn ten opzichte van 
2010 gestegen met 232,8 miljoen euro. Het bedrag van de bijdragen 2012 is echter dat van de 
begroting, bij gebrek aan informatie over de realisaties.

De evolutie van de eigen ontvangsten wordt hoofdzakelijk verklaard door een verhoging 
van de alternatieve financiering met 173 miljoen euro83 en een stijging van de bijdragen met 
54,5 miljoen.

De ontvangsten uit de overdrachten van de Globale Beheren evolueerden als volgt.

Grafiek	1	–  Evolutie 2009-2011 van de ontvangsten RIZIV-Geneeskundige Verzorging (werknemers 
en zelfstandigen) afkomstig van de Globale Beheren RSZ en RSVZ (in miljoen euro)
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De bijkomende alternatieve financiering  is met 1.252,3 miljoen euro 
(+64,10%) gestegen tussen 2010 en 2011.

Gemengde 
loopbanen

Bijkomende 
alternatieve 
financiering
Basisbedrag

+64,10%

Bron: gegevens van de FOD Sociale Zekerheid (juli 2012)

In 2011 vormt het basisbedrag, m.a.w. het door de wet beperkte bedrag van tussenkomst, 
86,41 % van de overdrachten van de Globale Beheren. Ten opzichte van 2010 is het gestegen 
met 0,11 % voor het stelsel van de werknemers en met 1,22 % voor dat van de zelfstandigen. 
Overeenkomstig de wet van 31 januari 2007 op de financiering van de geneeskundige ver-
zorging is die stijging proportioneel met de groei van de ontvangsten uit de sociale bijdra-
gen tussen 2009 en 2010.

In 2011 bedraagt de bijkomende alternatieve financiering waarin de wet voorziet, 3.205,9 mil-
joen euro84 en vormt ze 13,09 % van de overdrachten vanuit de Beheren. Ten aanzien van 
2010 stijgt ze met 63,94 % voor het stelsel van de werknemers en met 65,72 % voor het stelsel 
van de zelfstandigen.

Die stijging van de bijkomende alternatieve financiering (+ 1.252,3 miljoen euro of + 64,10 % 
van 2010 tot 2011), die samenhangt met de groeinorm van de begrotingsdoelstelling van de 

83 Waarvan 147,7 miljoen euro toegekend voor de financiering van de ziekenhuizen.
84 Artikel 24, §  1 quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers; artikel 6, §  1 quater, van het koninklijk besluit van 28 november 1996 houdende financiële en diverse 
bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk 1 van titel 
VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels. Het bedrag 2011 werd bij koninklijk besluit van 23 maart 2011 vastgesteld.
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geneeskundige verzorging, wijst nogmaals op het steeds toenemende belang ervan in de lo-
pende ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging. Dit was al in 2010 het geval. 
De evolutie van de socialezekerheidsbijdragen tussen 2010 en 2009 (referentiejaar) maakt 
het dus niet mogelijk het hoofd te bieden aan de stijging van de uitgaven gebaseerd op de 
groeinorm in die tak.

Wat het bedrag betreft van de afsluiting van de rekeningen van voorgaande jaren, voorzien 
de wettelijke bepalingen niet in de mogelijkheid een bijkomende financiering vanuit de 
Globale Beheren toe te kennen als er geen begrotingstekort is85. Op basis van de verworven 
rechten waren in 2009 en 2010 voldoende begrotingsontvangsten vastgesteld om de uitga-
ven te dekken van de voorlopige en vervolgens definitieve afsluitingen van 2009 en 2010. 
Aangezien de boni’s 2009 en 2010 in de Globale Beheren zijn gebleven, worden de fondsen 
die aan de verzekeringsinstellingen moeten worden uitbetaald naar aanleiding van de af-
sluiting, echter overgedragen vanuit de Globale Beheren.

Het deel van de financiering afkomstig van het RSVZ-Globaal Beheer en bestemd voor 
de geneeskundige verzorging van de werknemers met een gemengde loopbaan (loontrek-
kende/zelfstandige) stijgt tenslotte met 3,3 miljoen euro (of 2,71 %) in vergelijking met het 
jaar 2010.

6.1.2 Uitgaven
De uitgaven van de tak geneeskundige verzorging dekken:

• de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging;
• de administratiekosten van het RIZIV en van de verzekeringsinstellingen, evenals de 

dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;
• de externe overdrachten (de financiering van de ziekenhuizen, de uitgaven voor oorlogs-

invaliden en de dotatie aan het Fonds voor Medische Ongevallen);
• de diverse uitgaven (uitgaven gedaan krachtens internationale overeenkomsten, uitga-

ven in verband met het sociaal statuut en de sociale akkoorden, uitgaven toegekend voor 
de ontwikkeling van internetplatforms (eHealth, eMed enz.).

Tabel 2 –  Uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (werknemers en zelfstandigen) in mil-
joen euro

Definitieve	
realisaties 

2009 – 
gegevens FOD

Voorlopige 
realisaties 

2010 – 
gegevens FOD 

Initiële 
begroting 

2011

Voorlopige 
realisaties 

2011 – 
gegevens FOD 

Verstrekkingen genees-
kundige verzorging

22.128,2 23.108,7 24.775,9 24.084,2

Beheerskosten 948,6 983,2 1.004,3 1.005,2

Externe overdrachten 1.672,9 1.610,5 1.758,2 1.760,0

85 Artikel 24, §  1 quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid 
voor werknemers en artikel 6, §  1 quater, van het koninklijk besluit van 28 november 1996 houdende financiële 
en diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk 
1 van titel VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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Definitieve	
realisaties 

2009 – 
gegevens FOD

Voorlopige 
realisaties 

2010 – 
gegevens FOD 

Initiële 
begroting 

2011

Voorlopige 
realisaties 

2011 – 
gegevens FOD 

Diversen 1.048,8 1.121,7 830,7 1.119,8

Uitgaven vóór overdrachten 25.798,5 26.824,1 28.369,1 27.969,1

RSZ-Globaal Beheer 276,0 584,7 988,6 988,6

RSVZ-Globaal Beheer 30,7 65,0 109,8 109,8

Overdrachten naar de 
Globale Beheren

306,7 649,7 1.098,5 1.098,5

Totaal lopende uitgaven 26.105,1 27.473,8 29.467,6 29.067,6

Bronnen: algemene toelichtingen bij de begroting, gegevens van de FOD Sociale Zekerheid (augustus 2012)

De gegevens voorgesteld door de FOD Sociale Zekerheid nemen voor 2010 het bedrag van 
de prestaties dat het RIZIV in februari 2011 heeft opgesteld. Het Rekenhof had reeds in zijn 
Boek 2011 over de Sociale Zekerheid benadrukt dat het in juli geactualiseerde bedrag van de 
prestaties 22.823,6 miljoen euro en niet 23.108,7 miljoen euro bedroeg. De resultaten van de 
vergelijking met 2010 moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Op basis van de (niet geactualiseerde) gegevens die de FOD heeft meegedeeld, zijn de lo-
pende uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging in 2011 met 1.593,8 miljoen euro 
gestegen ten aanzien van 2010. Ze blijven echter 400 miljoen euro onder de begrotingsra-
mingen.

In oktober 2009 had de regering in lopende zaken beslist binnen de begrotingsdoelstelling 
voor de geneeskundige verzorging een bedrag van 350 miljoen euro in 2010 en van 450 mil-
joen euro in 2011 te reserveren om bij te dragen tot het financiële evenwicht van de sociale 
zekerheid86. Gezien de economische en financiële crisis heeft de wetgever dat bedrag in 
2011 op 1.093 miljoen euro gebracht87, d.i. het bedrag dat overeenstemt met de groeinorm 
van 4,5 % van de begrotingsdoelstelling88. Dat bedrag, samen met een bedrag van 5 miljoen 
euro bestemd voor het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging, vormt 
de uitgavenoverdracht naar de Globale Beheren.

Voorts heeft de regering in april 2011 het RIZIV verzocht een bedrag van 252 miljoen euro 
niet uit te geven89, zodat de voorschotten aan de verzekeringsinstellingen verminderden.

86 Artikel 42 van de programmawet van 23 december 2009.
87 Artikel 106 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen tot wijziging van artikel 40 van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 
14 juli 1994.

88 Programmawet van 22 december 2003 tot wijziging van artikel 40 van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

89 Ministerraad van 24 maart 2011. 
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6.1.2.1 Realisaties 2011 in vergelijking met de realisaties 2007-2010

Grafi	ek	2	–  Evolutie 2007-2011 van de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging van het RIZIV-
Geneeskundige Verzorging (werknemers en zelfstandigen, in miljoen euro)

BIJDRAGEN STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG / 37 

 

 

 

 

bedrag, samen met een bedrag van 5 miljoen euro bestemd voor het Fonds voor de Toekomst van de 
Geneeskundige Verzorging, vormt de uitgavenoverdracht naar de Globale Beheren. 

Voorts heeft de regering in april 2011 het RIZIV verzocht een bedrag van 252 miljoen euro niet uit te 
geven79, zodat de voorschotten aan de verzekeringsinstellingen verminderden.  
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Grafiek 2 – Evolutie 2007-2011 van de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 
(werknemers en zelfstandigen, in miljoen euro) 

 

Bron: RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Februari 
2012 (publicatie van 6 juni 2012) 

De verstrekkingen voor geneeskundige verzorging (24.084,2 miljoen euro) vertegenwoordigen 82,86 % 
van de totale lopende uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging.  

De analyse van de evolutie van de belangrijkste posten bij de prestaties is gebaseerd op de beschikbare 
gegevens van het RIZIV. De groeipercentages voor 2011 van de verschillende onderdelen zijn de 
volgende: medische erelonen (+4,4%), verpleegdagprijs (+7,6%), farmaceutische specialiteiten (+3,3 %), 
rust- en verzorgingsinstellingen80 (+7,41%) en diverse andere posten (+5,9%). 

6.1.2.2 Verstrekkingen voor geneeskundige verzorging: realisaties 2011 in vergelijking met de 
(globale en partiële81)begrotingsdoelstellingen  

In 2011 zijn de realisaties inzake verstrekkingen van geneeskundige verzorging 1.791,5 miljoen euro lager 
dan de begrotingsdoelstelling berekend op basis van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

                                                           
79 Ministerraad van 24 maart 2011.  
80 Rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden en dagverblijven. 
81 De globale begrotingsdoelstelling voor de verzekering voor geneeskundige verzorging is opgesplitst in partiële begrotingsdoelstellingen 
die samenhangen met de sectoren van de verstrekkingen (ongeveer 40 sectoren die de medische en de tandverzorging, de 
geneesmiddelen enz. vertegenwoordigen). 

Bron: RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging – 
Februari 2012 (publicatie van 6 juni 2012)

De verstrekkingen voor geneeskundige verzorging (24.084,2 miljoen euro) vertegenwoor-
digen 82,86 % van de totale lopende uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging.

De analyse van de evolutie van de belangrijkste posten bij de prestaties is gebaseerd op de 
beschikbare gegevens van het RIZIV. De groeipercentages voor 2011 van de verschillende 
onderdelen zijn de volgende: medische erelonen (+4,4 %), verpleegdagprijs (+7,6 %), far-
maceutische specialiteiten (+3,3 %), rust- en verzorgingsinstellingen90 (+7,41 %) en diverse 
andere posten (+5,9 %).

6.1.2.2 Verstrekkingen voor geneeskundige verzorging: realisaties 2011 in vergelij-
king met de (globale en partiële91)begrotingsdoelstellingen

In 2011 zijn de realisaties inzake verstrekkingen van geneeskundige verzorging 1.791,5 mil-
joen euro lager dan de begrotingsdoelstelling berekend op basis van de wet op de ziek-
te- en invaliditeitsverzekering (25.869,3 miljoen euro). Dat verschil omvat het bedrag van 
1.093,5 miljoen euro bestemd voor de bijdrage tot het evenwicht van de sociale zekerheid 
alsook het bedrag van 252 miljoen euro dat het RIZIV op verzoek van de regering niet uit-
gegeven.

De begrotingsdoelstelling omvat eveneens bedragen die moeten worden geneutraliseerd 
om een vergelijking te maken met de geboekte uitgaven. Dat geldt voor een bedrag van 
146 miljoen euro dat betrekking heeft op de kosten van buitenlandse verzekerden dat tege-
lijkertijd is opgenomen in de partiële begrotingsdoelstelling van de ziekenhuizen en in de 
administratieve begroting, voor de stabiliteitsprovisie van 50 miljoen en voor diverse nega-

90 Rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden en dagverblijven.
91 De globale begrotingsdoelstelling voor de verzekering voor geneeskundige verzorging is opgesplitst in partiële 

begrotingsdoelstellingen die samenhangen met de sectoren van de verstrekkingen (ongeveer 40 sectoren die de 
medische en de tandverzorging, de geneesmiddelen enz. vertegenwoordigen).
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tieve uitgaven92 voor 105 miljoen euro. Rekening houdend met de neutralisering van die ver-
schillende elementen liggen de realisaties 144,5 miljoen onder de begrotingsdoelstelling93.

In drie vierde van de verstrekkingssectoren blijven de realisaties lager dan de partiële be-
grotingsdoelstellingen, met een totaal van 725,8 miljoen euro94. De verstrekkingen van 
geneeskundige verzorging blijven onder de begrotingsdoelstellingen, voornamelijk in de 
volgende domeinen:

• de medische erelonen (- 153,7 miljoen euro of - 2,16 %);
• de verpleegdagen (- 139 miljoen euro of – 2,61 %)95;
• de implantaten (- 126,1 miljoen euro of – 18,62 %);
• de revalidatie (- 61,9 miljoen euro of – 11,01 %);
• de maximumfactuur (- 50,1 miljoen euro of - 13,19 %);
• de tandartsen (-34,9 miljoen euro of – 4,31 %);
• de regulariseringen en herfactureringen (- 28,8 miljoen euro of – 40,47 %);
• de geestelijke gezondheidszorgen (- 13,1 miljoen euro of – 8,75 %);
• de honoraria van verpleegkundigen (- 11,9 miljoen euro of – 1,06 %);
• de uitgaven voor chronisch zieken (- 11,1 miljoen euro of – 11,46 %).

Het laatste vierde van de uitkeringssectoren vertoont realisaties die hoger liggen dan de 
partiële begrotingsdoelstellingen, voor een totaal van 132,9 miljoen euro96. De belangrijkste 
overschrijdingen zijn vastgesteld in de volgende sectoren:

• farmaceutische verstrekkingen (+101,5 miljoen euro of + 2,36 %);
• kinesitherapeuten (+21 miljoen euro of + 3,58 %).

De elementen die in aanmerking worden genomen om de partiële begrotingsdoelstellingen 
te bepalen, worden op jaarbasis berekend. In de realisaties worden de nieuwe initiatieven97 
en de positieve maatregelen (ten voordele van de sectoren) enerzijds, en de besparings-
maatregelen98 anderzijds becijferd in functie van de effectieve toepassingsdatum. De ver-
schillen tussen de realisaties en de voor die maatregelen gebudgetteerde bedragen worden 
gekwalificeerd als “gereserveerde bedragen”.

92 Het gaat om uitgaven die in de begrotingsdoelstelling zijn ingeschreven, maar waarvan de realisaties elders wor-
den geboekt. Om dubbeltellingen te vermijden, wordt gebruik gemaakt van het mechanisme van negatieve uitga-
ven. Voor 2011 betreffen die diverse negatieve uitgaven het kankerplan, het participatiefonds enz.

93 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging – december 2011, 
10 april 2012.

94 Ibidem.
95 Dat bedrag moet echter worden gerelativeerd aangezien het bedrag van 146 miljoen euro betreffende de kost van 

buitenlandse verzekerden zowel opgenomen is in de begrotingsdoelstelling van de ziekenhuizen als in de adminis-
tratieve begroting.

96 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging  – december 2011, 
10 april 2012.

97 Een bedrag van 109,9 miljoen euro was, op jaarbasis, opgenomen in de begroting 2011 voor nieuwe initiatieven. De 
belangrijkste initiatieven hebben betrekking op de sociale akkoorden (50 miljoen euro), op de chronische ziekten 
(39,3 miljoen euro), op het kankerplan (12 miljoen euro).

98 Voorts is er voor 100 miljoen euro in besparingen voorzien, waarvan 65 miljoen in de sector geneesmiddelen en 
30 miljoen euro in de subsector geneesheren-specialisten.
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Het bedrag van 252 miljoen dat op verzoek van de regering99 niet mag worden uitgegeven, 
omvat een bedrag van 126,9 miljoen euro betreffende in 2011 gereserveerde bedragen, reke-
ning houdend met de effectieve data van de inwerkingtreding van de nieuwe initiatieven 
in de geneeskundige verzorging 2009, 2010 en 2011. De technische ramingen van het RIZIV, 
opgesteld op basis van de gegevens van eind september 2011, ramen het totaal van de gere-
serveerde bedragen voor het jaar 2011 op 260,9 miljoen euro. Dat is ruim boven het bedrag 
dat de regering had vooropgesteld bij de opstelling van de begroting. De belangrijkste gere-
serveerde bedragen behoren tot de volgende sectoren: implantaten (68,5 miljoen euro), ge-
neesheren (66,4 miljoen euro), functionele en professionele revalidatie (31,5 miljoen euro), 
rusthuizen (24,1 miljoen euro), maximumfactuur (11,5 miljoen euro) en bandagisten en or-
thopedisten (10,3 miljoen euro). Deze gereserveerde bedragen verklaren in ruime mate de 
realisaties die onder de partiële doelstellingen liggen.

Het bedrag van 252 miljoen voorziet eveneens in een besparing van 190 miljoen die sa-
menhangt met de gunstige evolutie van het verbruik in de geneeskundige verzorging. De 
gegevens 2011 bevestigen deze onderconsumptie.

6.1.3 Begrotingsresultaat

Tabel 3 –  Begrotingsresultaat van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (werknemers en zelfstandi-
gen) in miljoen euro

 

Definitieve	
realisaties 

2009 – gege-
vens FOD 

Voorlopige 
realisaties 

2010 – gege-
vens FOD 

Initiële 
begroting 

2011

Voorlopige 
realisaties 

2011 – gege-
vens FOD 

Totaal lopende ontvangsten 26.555,8 27.946,4 29.467,6 29.479,1

Totaal lopende uitgaven 26.105,1 27.473,8 29.467,6 29.067,6

Saldo van de lopende rekeningen 450,7 472,6 0,0 411,5

Saldo van de kapitaalrekeningen 0,4 0,0 0,0 0,0

Begrotingsresultaat 451,1 472,6 0,0 411,5

Bronnen: algemene toelichtingen bij de begroting, gegevens van de FOD Sociale Zekerheid (augustus 
2012)

Uit de gegevens van de uitvoering van de begroting 2011 van het RIZIV in de sector genees-
kundige verzorging blijkt dat er een overschot bestaat van 411,5 miljoen euro. De initiële be-
groting voorzag echter in een afsluiting in evenwicht na de overdracht van 1.093,5 miljoen 
euro naar de Globale Beheren bij wijze van bijdrage tot het evenwicht van de sociale zeker-
heid. Het boekhoudkundig overschot is in hoofdzaak toe te schrijven aan de termijn voor 

99 Het bedrag van 252 miljoen euro, dat slechts de voorschotten aan de verzekeringsinstellingen betreft (zonder in-
vloed op de globale begrotingsdoelstelling), heeft betrekking op:

 •  een besparing van 126,9 miljoen euro van de gereserveerde bedragen;
 •  een besparing van 189,6 miljoen euro vanwege de gunstige evolutie in het verbruik van de geneeskundige verzor-

gingen;
 •  een bijkomende kost van 56 miljoen in de institutionele partiële doelstellingen als gevolg van het overschrijden 

van het spilindexcijfer in april, terwijl de indexsprong in de budgettaire ramingen in september werd verwacht;
 •  een bijkomende kost van 8,5 miljoen ten laste van het RIZIV als gevolg van het externaliseren van de eerstelijns-

zorg bij Defensie.
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de goedkeuring van talrijke positieve maatregelen waarvan de weerslag wordt geraamd op 
260,9 miljoen euro in 2011.

Aangezien er geen wettelijke bepalingen zijn die de bestemming van dat overschot regelen, 
is het binnen de thesaurieën van de Globale Beheren gebleven (niet aangewende uitgaven). 
Het Rekenhof beveelt aan dat de wetgever wettelijke maatregelen zou nemen die de be-
stemming van boni’s regelen op het ogenblik van de definitieve afsluiting van de genees-
kundige verzorging.

6.2 Evolutie van de lopende rekening voor liquiditeitsoverschotten van 
de verzekeringsinstellingen en van de bijzondere reservefondsen 
van de verzekeringsinstellingen

6.2.1 Rekeningen voor liquiditeitsoverschotten
Het RIZIV moet aan elke verzekeringsinstelling vóór het einde van de maand een voorschot 
storten dat gelijk is aan een twaalfde van haar begrotingsdoelstelling 100. Aangezien de reële 
uitgaven sinds 2006 lager zijn dan de begroting, hebben de verzekeringsinstellingen liqui-
diteitsoverschotten. De reglementering verplicht de verzekeringsinstellingen hun liquidi-
teitsoverschotten terug te storten aan het RIZIV. De voorschotten blijven echter eigendom 
van de verzekeringsinstellingen tot de voorlopige afsluiting van de rekeningen op 30 april 
van het jaar dat volgt op het boekjaar101.

Door middel van die stortingen en voorafnemingen kan het RIZIV zijn thesauriebehoeften 
afstemmen op de dagelijkse uitgaven. Zo moet minder beroep worden gedaan op de fond-
sen van de Globale Beheren.

Volgens de gegevens van het RIZIV bedragen de saldi van de rekeningen voor liquiditeits-
overschotten vóór de voorlopige afsluiting102 852,8 miljoen euro voor het boekjaar 2009, 
1.032,1 miljoen euro voor het boekjaar 2010 en 738,6 miljoen euro voor het boekjaar 2011103. 
Nadat de liquiditeitsoverschotten jarenlang zijn toegenomen, lijkt de tendens dus om te 
keren.

6.2.2 Bijzondere reservefondsen van de verzekeringsinstellingen
Bij de afsluiting van de rekeningen geneeskundige verzorging kunnen de verzekerings-
instellingen via het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid in hun rekeningen 
een aandeel van 25 % van de begrotingsresultaten van de sector geneeskundige verzorging 

100 Volgens het wettelijk financieringsstelsel overeenkomstig artikel 202 van de wet betreffende de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

101 Artikel 202, §  1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994.

102 Schuld geboekt in april 2012.
103 De schuld wordt aangezuiverd bij de voorlopige afsluiting van de rekeningen, te weten op 30 april van het jaar dat 

volgt op het boekjaar. De daarop volgende maand gaat het RIZIV over tot de financiële afsluiting van de rekening 
en stort het aan de verzekeringsinstellingen het bedrag terug dat hun verschuldigd blijft om het totaal van hun 
voorlopige uitgaven te dekken. Dat bedrag wordt gevoegd bij de maandelijkse voorschotten en genereert de facto 
een liquiditeitsoverschot dat de verzekeringsinstellingen dezelfde dag moeten terugstorten, waardoor op die ma-
nier de rekening liquiditeitsoverschotten van het nieuwe lopende jaar wordt aangevuld. 
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opnemen. Dat aandeel, boni genaamd, vult aldus de reservefondsen van de verzekerings-
instellingen aan die zijn bestemd om eventuele tekorten in de toekomst te dekken104.

Sinds 2007 gebeurt de berekening van de boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen 
van de verzekeringsinstellingen als volgt:

Tabel 4 –  berekening van de boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van de verzekerings-
instellingen, in miljoen euro

2009 2010 2011

Globale begrotingsdoelstelling 23.084,5 24.249,2 25.869,3

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks ten 
laste neemt

-816,3 -757,0 -1.201,3

Deel van de begrotingsdoelstelling be-
stemd voor het Fonds voor de Toekomst 
van de Geneeskundige Verzorging

-299,9 -294,2 -

Deel van de doelstelling bestemd voor het 
evenwicht van de sociale zekerheid

- -350,0 -1.093,5

Door de verzekeringsinstellingen te ver-
wezenlijken begrotingsdoelstelling

21.968,3 22.847,9 23.574,6

Uitgaven van de verzekeringsinstellingen -21.606,2 -22.250,9 -23.427,3

Te verdelen boni 362,1 597,0 147,3

25 % bestemd voor de bijzondere reserve-
fondsen van de verzekeringsinstellingen

90,5 149,2 36,8

De financiële middelen die met die boni overeenstemmen, blijven niet ter beschikking van 
de verzekeringsinstellingen. Ze behoren tot de thesaurie van de geneeskundige verzorging. 
Deze middelen worden meegeteld om de liquiditeitscoëfficiënt te bepalen. Als er sprake is 
van een overschot, worden ze dus teruggestort op de lopende rekening voor liquiditeits-
overschotten van het RIZIV.

Aangezien de thesaurieoverschotten aan het RIZIV worden teruggestort, moet het RIZIV 
minder vaak beroep doen op de fondsen van de Globale Beheren. De verzekeringsinstel-
lingen kunnen enkel een beroep doen op die overschotten voor behoeften inzake genees-
kundige verzorging.

104 Artikel 198 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco-
ordineerd op 14 juli 1994.
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De kastoestand van het RSZ-Globaal Beheer vertoont een negatief saldo van 916,6 miljoen euro 
op 31 december 2011, d.i. een verbetering met 221,2 miljoen euro van het tekort van 1.137,8 mil-
joen euro dat op 31 december 2010 werd vastgesteld.

De portefeuille van het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer, gewaardeerd tegen de markt-
koers en vermeerderd met de gelopen intresten, beloopt 4,36 miljard euro op 31 december 2011, 
d.i. een toename met 184 miljoen euro ten opzichte van 2010).

De waarde van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging lag op 
31 maart 2012 op 1,34 miljard euro, na overdracht van de intrest 2011 naar het Globaal Beheer 
van de RSZ en van het RSVZ, d.i. een stijging van 82 miljoen euro ten opzichte van 31 maart 2011.

1.1	 Kastoestand	op	31	december	2011	en	financiering	van	de	thesaurie-
behoeften

De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoont in het stelsel van de werknemers een 
negatief saldo van 916,6 miljoen euro op 31 december 2011.

Grafiek	1	–   Thesauriesaldo van de RSZ-Globaal Beheer op 31 december (in miljoen euro)
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Voor 2011 ziet de evolutie van het dagsaldo er als volgt uit:

Grafiek	2	–   Evolutie van het dagsaldo van de thesaurie van de RSZ-Globaal Beheer in 2011 (in euro)

Bron: financiële diensten van de RSZ

Het thesauriesaldo is gedurende nagenoeg het hele jaar 2011 negatief geweest, op vier da-
gen na. Hoewel de toestand eind 2011 nog steeds negatief is, is hij licht beter dan eind 
2009 (-1.041,5 miljoen euro) en eind 2010 (-1.137,8 miljoen euro).

Voor 2011 bepaalde artikel 74 van de programmawet van 23 december 2009 dat de Staat 
een renteloze lening van 1.066,1 miljoen euro aan het Globaal Beheer zou toekennen. Deze 
lening, die werd teruggebracht tot 290 miljoen euro, werd uiteindelijk in februari 2011 ge-
stort. Ze is dus opgenomen in het thesauriesaldo op 31 december 2011. Zoals de lening die 
voor 2010 werd toegekend, wordt deze lening vanaf 31 december 2012 gedurende twintig jaar 
in twintigsten terugbetaald.

De RSZ beschikte in 2011 over een kredietlijn van 1,7 miljard euro om zijn wettelijke ver-
plichtingen op het vlak van de financiering van de sociale prestaties na te komen. Deze kre-
dietlijn werd door de administratie van de Thesaurie toegekend105. De Rijksdienst beschikte 
bovendien over repo’s106 die waren gewaarborgd door het reservefonds107 (ten belope van het 
bedrag van de portefeuille, d.i. 4,4 miljard euro op 31 december 2011) en door het Fonds voor 
de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (voor het totale bedrag van dat fonds indien 
noodzakelijk). Het Rekenhof stelt vast dat het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer, 

105  Dat mechanisme werd formeel vastgelegd in een bilaterale overeenkomst die op 22 juli 2004 was afgesloten en die 
door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken werd medeondertekend.

106  Op de privémarkt aangegane leningen op korte termijn.
107  Een repo-verrichting bestaat erin cash tegen een bepaalde percentage (reporentevoet) van een tegenpartij te 

krijgen door bij die partij financiële effecten in onderpand te geven. Na afloop van de repo worden de effecten aan 
de lener teruggegeven mits terugbetaling van de cash, vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen 
reporentevoet. 
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ook al ontbreken wettelijke bepalingen die de eventuele bestemming ervan regelen, het 
Globaal Beheer de mogelijkheid biedt een zekere autonomie te bewaren bij de financiering 
van zijn thesauriebehoeften door als waarborg te dienen voor een financiering tegen de 
beste marktprijzen.

De evolutie van de intrestvoeten op korte termijn in 2011 heeft een negatieve weerslag gehad 
op de kosten van de thesaurieleningen.

Grafiek	3	–   Evolutie van de Euriborrente 1 maand en van de herfinancieringsrentevoet van de ECB 
van begin 2010 tot september 2012

Bron: financiële diensten van de RSZ

Grafiek 3 hierboven toont de ongunstige evolutie van de rentevoeten sinds midden 2010, 
die een weerslag heeft gehad op de intrestlasten. Deze lasten werden immers bij de voor-
afbeelding van september 2010 op 7,55 miljoen euro geraamd, maar werden nadien herzien 
naar 17,55 miljoen euro. Uiteindelijk beliepen ze 16,7 miljoen euro. Van dat bedrag moet een 
ontvangst van 1,29 miljoen euro uit tijdelijke beleggingen van de thesauriesaldi worden 
afgetrokken.

Het Rekenhof merkt op dat de pieken in de thesauriebehoeften zich jaar na jaar ongeveer 
in dezelfde periodes voordoen. Ze duiken op wanneer er een aanzienlijke wanverhouding 
ontstaat tussen de geïnde ontvangsten en de verschuldigde sociale prestaties. Aangezien 
de uitgaven op een vaste datum gebeuren108, stelt het Rekenhof voor de middelen te onder-
zoeken om de inning van de ontvangsten beter af te stemmen op de thesauriebehoeften. Er 
kan worden nagedacht zowel over het ogenblik van de inning van de sociale bijdragen als 

108  Bijvoorbeeld de betaling van de pensioenen, werkloosheidsvergoedingen...

Graphique 3 – Évolution du taux Euribor 1 mois et du taux de refinancement de la BCE de début 2010 à 
septembre 2012 
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over de planning van de stortingen van de staatstoelagen en de alternatieve financiering109.

Net zo min als in voorgaande jaren werden kasgelden overgeheveld naar het reservefonds 
van de RSZ-Globaal Beheer of werden er gelden uit opgenomen.

1.2 Reserves

1.2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds van het Globaal Beheer heeft in lineaire obligaties (OLO’s) belegd. Het 
wordt beheerd door vier beheerders (ING-IM, KBC-AM, Dexia, BNP PIP) die in 2011 een 
vergoeding van 171.855 euro hebben ontvangen. Hun prestaties worden beoordeeld door 
toetsing aan de JP Morgan-referentie-index110.

Het fonds wordt jaarlijks op de inventarisdatum (31 december) gewaardeerd tegen de beurs-
koers en verhoogd met de gelopen couponintresten (96,5 miljoen euro). Eind 2011 was de 
portefeuille 4.360,8 miljoen euro waard, d.i. een stijging met 184 miljoen euro ten opzichte 
van 2010 zonder dat er geld is gestort of opgevraagd.

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

Het fonds wordt gefinancierd:

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

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

• sinds 2009 door andere aan het fonds toegewezen bedragen, te bepalen via KB in het 
kader van de vastlegging van de jaarlijkse globale begrotingsdoelstelling van de verze-
kering geneeskundige verzorging;

• sinds 2009 via de bedragen die de ziekenhuizen aan het RIZIV terugstorten111.

In 2010 en 2011 heeft het fonds de geïnde intrest aan de twee Globale Beheren moeten terug-
storten in verhouding tot de respectieve eigendomsrechten112. De thesaurie van de RSZ-Glo-
baal Beheer heeft begin 2012 het deel van de intresten dat haar toekwam (90 %) ontvangen, 
dit is 35,5 miljoen euro.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de opdracht van het fonds vermeld in de organieke wet 
erin bestond “ten vroegste in 2012 deel te nemen aan de investeringen die nodig zijn om het 

109  Een deel van 15 % van de totale btw-ontvangst werd op 28 december 2011 gestort.
110  JP Morgan Belgium is een neutrale referentieportefeuille die uitsluitend bestaat uit obligaties met vaste rentevoe-

ten uitgegeven door de Belgische Staat.
111  Artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

gecoördineerd op 14 juli 1994.
112  Deze bepaling werd ingevoerd door artikel 76 van de programmawet van 23 december 2009. 
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systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking”113.

Tabel 1– Inbreng in en terugname uit het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging 
(in euro) 

Aard van de bedragen Bedragen

Inbreng 2007 – artikel 111 programmawet van 27 december 2006 309.000.000

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

306.279.000

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

299.852.000

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

5.510.901

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

294.189.000

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

5.771.518

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

-24.979.616

Terugname 2011 – artikel 76 van de programmawet van 23 decem-
ber 2009

-39.449.755

Inbreng 2011 – door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2011114

0

Totaal	van	de	op	31	maart	2012	belegde	bedragen 1.156.173.049

Meerwaarden en intresten, met inbegrip van de niet-gerealiseer-
de meerwaarden en de gelopen nog niet vervallen intresten op 
31 maart 2012

188.437.224

Waarde	van	het	fonds	op	31	maart	2012115 1.344.610.273

Bron: Beheerscomité van de Sociale Zekerheid van 25 mei 2012

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

De tegoeden van het fonds bestonden op 31 maart 2012 voor 97,5 % uit staatsobligaties en 
voor 2,5 % uit cash. Het fonds wordt door de RSZ-Globaal Beheer beheerd volgens dezelfde 
principes als het reservefonds.

Het resultaat op 31 maart 2012 (d.i. het verschil tussen de vereffeningswaarde van het 
fonds en het totaal van de stortingen en terugnames sinds de oprichting in 2008) beloopt 
188.437.224 euro.

113  Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
114  Het voor 2011 voorziene bedrag was op 31 maart 2012 nog niet gestort.
115  De waarde van het fonds wordt recurrent op 31 maart vermeld wegens transparantie bij de waardering die aldus 

rekening houdt met de overdracht van de intresten naar de twee globale beheren (39 miljoen euro voor 2011).
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Op 31 december 2011 heeft het Globaal Beheer van de zelfstandigen voor 1.687,6 miljoen euro 
aan beschikbare middelen, d.i. 245,6 miljoen euro meer dan op 31 december 2010.

Volgens de balans heeft het RSVZ-Globaal Beheer op 31 december 2011 in totaal 1.665,1 miljoen 
euro aan boekhoudkundige reserves, bestaande uit 1.185,9 miljoen euro toegewezen aan het 
Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen en 479,2 miljoen euro aan overgedragen resulta-
ten. Op de balans staat ook nog het aandeel van 124,7 miljoen euro van het Globaal Beheer van 
de zelfstandigen in het door de RSZ-Globaal Beheer beheerde Fonds voor de Toekomst van de 
Geneeskundige Verzorging.

2.1 Kastoestand

Tabel 1 –   Kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december (in miljoen euro).

Aangehouden op de 
financiële	rekeningen Beleggingen Totaal beschikbare  

middelen

2009 -6,2 1.196,2 1.190,0

2010 1,1 1.440,9 1.442,0

2011 7,0 1.680,6 1.687,6

Bron: RSVZ

Op 31 december 2011 heeft het RSVZ 1.687,6 miljoen euro aan beschikbare middelen, d.i. 
een stijging met 17,03 % ten opzichte van de toestand op 31 december 2010.

Die toename wordt in hoofdzaak verklaard door:

• een vlottere inning van de socialezekerheidsbijdragen116;
• hogere ontvangsten uit de alternatieve financiering, onder meer omdat de FOD Finan-

ciën in december 2011 ten onrechte 50,5 miljoen euro heeft gestort (het RSVZ heeft dit 
bedrag in januari 2012 teruggestort);

• lagere stortingen aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging.

In 2011 ontving het RSVZ in totaal 12,1 miljoen euro aan intresten117. Daarvan zijn 9,6 miljoen 
euro intresten op de financiële rekeningen en de belegging van financiële middelen op ter-
mijnrekeningen (voor ten hoogste zeven dagen). Dat bedrag ligt lager dan wat in 2010 werd 
ontvangen, omdat het RSVZ in maart 2011 besliste 700 miljoen euro op middellange termijn 
(twaalf en achttien maanden) te beleggen bij de Schatkist. De intrest op die beleggingen 
wordt pas in 2012 gestort en heeft dus geen gevolgen voor de thesaurie-ontvangsten in 2011.

Het saldo, 2,5 miljoen euro, is het aandeel van het RSVZ in de intrest die in 2010 is gereali-
seerd met de belegging van de middelen van het Fonds voor de Toekomst van de Genees-

116  Voor een toelichting bij de evolutie van de bijdragen, zie deel I — hoofdstuk 3 van dit Boek.
117  Budgettair is 12,6 miljoen euro aangerekend (zie tabel 1 in deel I — hoofdstuk 3 van dit Boek). De intresten van het 

vierde kwartaal 2010 worden budgettair toegerekend aan 2010; maar worden pas in het begin van 2011 werkelijk 
aan het RSVZ gestort.
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kundige Verzorging (Toekomstfonds). Zoals bepaald in artikel 76 van de programmawet 
van 23 december 2009 wordt de intrest met betrekking tot 2010 en 2011 niet aan dit fonds 
toegevoegd, maar gestort aan de Globale Beheren van de werknemers en de zelfstandigen 
(in een verhouding van 90 % / 10 %). Op 27 februari 2011 heeft de RSZ - die het Toekomst-
fonds financieel beheert – 2,5 miljoen euro aan het RSVZ gestort. De intrest met betrek-
king tot 2011 die ook aan de Globale Beheren wordt gestort, raamt het RSVZ op 3,9 miljoen 
euro118.

2.2 Reserves

Het RSVZ heeft op 31 december 2011 voor 1.665,1 miljoen euro aan boekhoudkundige reser-
ves op het passief van zijn balans. Het grootste deel van die reserves wordt gevormd door 
het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen, waaraan sinds het boekjaar 2006 het eco-
nomische resultaat van het jaar wordt toegewezen119. Voor 2011 bedraagt dit economische 
resultaat 206,3 miljoen euro, zodat het saldo van het Fonds voor het Welzijn van de Zelf-
standigen stijgt van 979,6 miljoen euro in 2010 tot 1.185,9 miljoen euro op 31 december 2011. 
Het saldo van de overgedragen resultaten van de boekjaren voor 2006 blijft ongewijzigd 
(479,2 miljoen euro).

Het passief van de balans bevat ook het aandeel van 10 % dat het RSVZ heeft in de midde-
len van het Toekomstfonds, voor 125,3 miljoen euro120. Dit bedrag is nagenoeg ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van 2010 (124,7 miljoen euro), omdat in 2011 geen middelen zijn inge-
bracht uit de begroting van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging. De intrest met betrek-
king tot 2011 werd evenmin aan het Toekomstfonds toegevoegd121.

118  In de uitvoeringsrekening van de begroting is die intrest aangerekend op 2011, maar hij wordt pas in het eerste 
kwartaal 2012 gestort en zit bijgevolg in de thesaurie-ontvangsten voor 2012. 

119  Artikel 253 van de programmawet van 27 december 2006.
120  Dit bedrag verschilt van het bedrag opgenomen in tabel 1,hoofdstuk 1 “Globaal Beheer van de werknemers”, deel 

II (waar het aandeel van het RSVZ 134,5 miljoen euro bedraagt), omdat de bedragen op een verschillend moment 
zijn vastgesteld. 

121  Zie ook de bespreking in punt 1 hierboven.
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De wettelijke en reglementaire termijnen om de rekeningen van de OISZ toe te zenden aan het 
Rekenhof worden onvoldoende nageleefd. Op 1 oktober 2012 beschikte het Rekenhof nog over 
geen enkele officiële rekening voor 2011. Voor de beheersjaren 2009 en 2010 ontbraken nog 
steeds de rekeningen van respectievelijk vijf en tien van de zeventien instellingen. Twee OISZ 
hebben zelfs hun rekeningen 2008 nog niet overgelegd.

De lange administratieve procedure voor de opmaak en goedkeuring van de rekeningen door 
de beheerscomités en de laattijdige beschikbaarheid van de controleverslagen van de bedrijfs-
revisoren zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertragingen.

Het Rekenhof stelt geen beduidende verbetering vast ten opzichte van de voorgaande jaren. 
Om tegemoet te komen aan zijn vraag, moeten de bestaande wetgeving, reglementering, in-
structies en organisatie voor de opstelling, goedkeuring en voorlegging van de rekeningen zo 
snel mogelijk worden bijgestuurd.

Recent heeft ook Eurostat benadrukt dat het niet beschikbaar zijn van geauditeerde geconsoli-
deerde rekeningen van de sociale zekerheid een probleem vormt dat snel moet worden opgelost op-
dat de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive Deficit Procedure) kan worden gegarandeerd.

1 Inleiding

Overeenkomstig de wet controleert het Rekenhof jaarlijks de rekeningen van de zeventien 
OISZ die vooraan in dit Boek zijn opgelijst.

De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) onderworpen aan de toepassing van 
het koninklijk besluit van 3 april 1997122 moeten strikte termijnen respecteren om hun jaar-
rekeningen op te stellen, goed te keuren en toe te zenden aan het Rekenhof.

Al in zijn vroegere Boeken voor het parlement123 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die 
termijnen niet worden nageleefd. Het heeft daarbij steeds gesteld dat het, om zijn con-
troleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te 
kunnen uitoefenen, tijdig moet beschikken over de rekeningen. Het heeft ook maatregelen 
gesuggereerd om dit te bewerkstelligen.

Recent heeft ook Eurostat benadrukt dat het niet beschikbaar zijn van geauditeerde ge-
consolideerde rekeningen van de sociale zekerheid een probleem vormt dat snel moet wor-
den opgelost opdat de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive Deficit Procedure) kan 
worden gegarandeerd. Eurostat pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op 
nationaal niveau waarin het Rekenhof een rol moet spelen124

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

123 Rekenhof, 164e Boek, Volume I, p. 301; 165e Boek, Volume I, p. 256 en 166e Boek, Volume I, p. 304, Boek 2010 over 
de Sociale Zekerheid, p. 52 en Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, p. 74. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

124 “Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure (EDP)” van de Europese Commis-
sie (Eurostat) van 5, 6 en 7 maart 2012 bij het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) – nota aan de Ministerraad 
van 14 juni 2012 – Ministerraad van 15 juni 2012 – notificatie punt 8.
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Het Rekenhof heeft nagegaan in welke mate tot dusver de twee belangrijkste oorzaken voor 
de laattijdige overlegging van de rekeningen al verholpen zijn: enerzijds de vertraging in de 
opmaak en goedkeuring van de rekeningen door de beheerscomités en anderzijds de laat-
tijdige beschikbaarheid van de controleverslagen van de bedrijfsrevisoren.

De resultaten van dit onderzoek, die zijn gebaseerd op de toestand op 1 oktober 2012, zijn 
hierna weergegeven.

2 Reglementair kader

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

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

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

De regelgeving die van toepassing is op de opdracht van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ ligt 
vervat in het koninklijk besluit van 14 november 2001125.

3 Opmaak van de rekeningen door de beheerscomités van de OISZ

De beheerscomités van de OISZ moeten de rekeningen opstellen voor 15 mei van het jaar 
volgend op het dienstjaar126.

De volgende tabel geeft een overzicht van de mate waarin de OISZ deze verplichting zijn 
nagekomen.

Tabel 1 –   Aantal instellingen waarvan het beheerscomité de rekeningen met vertraging heeft opge-
maakt (toestand op 1 oktober 2012)

Opmaak van de rekening Dienstjaar 2009 Dienstjaar 2010 Dienstjaar 2011

Tijdig 0 0 1

Minder dan 1 maand te laat 7 6 6

1 tot 2 maanden te laat 3 5 3

2 tot 12 maanden te laat 5 4 4

Meer dan 1 jaar te laat 1 0 -

Nog niet opgemaakt 1 2 3

Totaal 17 17 17

Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

125 Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare 
instellingen van sociale zekerheid.

126 Voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is deze termijn vastgesteld op 31 december.
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De HVKZ heeft nog geen rekeningen over 2009, 2010 en 2011 opgesteld. Het RIZIV heeft nog 
geen rekeningen voor 2010 en 2011127 en voor de HZIV ontbreken nog de rekeningen voor 
het jaar 2011.

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

4 Verslagen van de bedrijfsrevisor

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2011128 bepaalt dat de revisor zijn ver-
slag verstuurt aan de toezichthoudende minister en de minister bevoegd voor de begroting, 
binnen drie maanden nadat de openbare instelling van sociale zekerheid haar jaarlijkse 
rekeningen heeft opgemaakt (dus voor 15 augustus). De beheerscomités van de OISZ sturen 
de rekeningen, met het advies en de certificering van de aangestelde revisor, aan de toe-
zichthoudende minister ter goedkeuring.

De volgende tabel geeft de data waarop de bedrijfsrevisoren werden aangesteld die in 
2011 met een controleopdracht i.v.m. de OISZ waren belast alsook de data waarop ze hun 
laatste controleverslag hebben afgeleverd.

Tabel 2 –   Overzicht van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisorende bedrijfsrevisorende bedrijfsre-
visoren129

Instelling Mandaatperiode129 Datum van 
aanstelling

Laatst  
gecontroleerde 

rekening

Datum  
controleverslag

RJV 2006-2011 07/07/2008 2010 16/11/2011

HVKZ 2006-2011 22/07/2008 2007 31/07/2008

RKW 2006-2011 03/09/2008 2010 28/10/2011

FAO 2006-2011 03/11/2008 2010 07/12/2011

RIZIV 2006-2011 21/04/2010 2008 05/03/2012

KSZ 2007-2012 22/07/2008 2011 25/09/2012

FSO 2007-2012 03/11/2008 2009 18/04/2011

HVW 2007-2012 03/11/2008 2009 24/01/2012

RVA 2007-2012 03/11/2008 2008 15/12/2011

RSZPPO 2007-2012 28/11/2008 2011 08/06/2012

FBZ 2007-2012 04/03/2009 2010 16/08/2011

RSZ 2007-2012 21/04/2009 2009 13/02/2012

127 De rekeningen 2011 van het RIZIV moeten pas op 31 december 2012 afgesloten zijn.
128 Koninklijk besluit van 14 november 2011 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare 

instellingen van sociale zekerheid.
129 De jaarrekeningen waarop het mandaat van de revisor betrekking heeft.
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Instelling Mandaatperiode129 Datum van 
aanstelling

Laatst ge-
controleerde 

rekening

Datum controle-
verslag

RVP 2007-2012 04/05/2009 2009 06/03/2012

HZIV 2007-2012 14/04/2010 2009 24/06/2011

e-Health 2010-2012 27/04/2012 2011 11/09/2012

RSVZ 2009-2014 22/06/2010 2011 05/09/2012

DOSZ 2009-2014 27/06/2012130 2008 07/09/2010

Bron: ministeriele besluiten m.b.t. de aanstelling van de revisoren binnen de OISZ130

Uit de tabel blijkt dat de aanstelling van de revisor in de periode 2008 tot en met 2012 steeds 
gebeurde nadat het eerste te controleren dienstjaar van zijn mandaat al voorbij was. Dit 
vormde de belangrijkste reden voor de laattijdige aflevering van de controleverslagen.

Het mandaat van vijf bedrijfsrevisoren is al afgelopen met de controle van de rekeningen 
over het jaar 2011 en voor tien instellingen zal na de controle van de rekeningen 2012 het 
mandaat zijn beëindigd. Gezien de duur van de aanbestedingsprocedure voor de vernieu-
wing van het mandaat van de bedrijfsrevisor(en) heeft de FOD Sociale Zekerheid aan de 
betrokken OISZ voorgesteld deze zo vlug mogelijk aan te vatten. De FOD heeft daartoe een 
werkgroep opgericht die, in overleg met het College van de Openbare Instellingen van de 
Sociale Zekerheid, een bijzonder bestek zal opstellen. Dit bijzonder bestek bevat een ge-
meenschappelijk deel voor alle OISZ en een variabel deel voor elke OISZ apart. Elke OISZ 
heeft de mogelijkheid dit variabel deel aan te passen aan de eigen specifieke context (wet-
telijk en operationeel). Zodra het College van de OISZ het gemeenschappelijk deel van dit 
bestek heeft goedgekeurd, kan de procedure voor de aanstelling van de bedrijfsrevisoren 
van start gaan. Op 1 oktober 2012 was de procedure echter nog niet gestart. Voor de vijf in-
stellingen waar een revisor is aangesteld tot het jaar 2011, moet werk worden gemaakt van 
de aanstelling van een revisor.

De controle van de revisor gebeurt nadat de instelling de rekeningen heeft goedgekeurd, 
behalve bij eHealth, HVKZ, KSZ en RSZPPO. Bij deze vier instellingen start de revisor zijn 
controle nadat de financiële dienst van de instelling de rekeningen heeft opgesteld maar 
voordat het beheerscomité deze rekeningen heeft goedgekeurd.

Voor 2009 en 2010 blijken telkens slechts twee verslagen opgesteld binnen een termijn van 
drie maanden nadat het beheerscomité de rekeningen heeft goedgekeurd (de verslagen over 
het FBZ en het RSVZ). Bij de HVW stelde de revisor het verslag over het jaar 2010 op na 
18 maanden, bij de RVP na 21 maanden.

Voor de rekeningen van het dienstjaar 2009 blijkt dat bij drie instellingen (DOSZ, RIZIV 
en RVA) en voor het dienstjaar 2010 bij zeven instellingen (DOSZ, FSO, HVKZ, HVW, RSZ, 
RVA en RVP) nog geen verslag is opgesteld niettegenstaande de rekeningen beschikbaar 
zijn. Voor het dienstjaar 2011 is er voor de eHealth, KSZ, RSVZ en RSZPPO reeds een revi-
sorverslag beschikbaar.

130  De rekeningen 2008 zijn gecontroleerd door de vorige revisoren.
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5 Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof

De toezichthoudende minister keurt de rekeningen goed en stuurt ze door naar de minis-
ter die bevoegd is voor de begroting. De minister van Begroting stuurt ze vervolgens en 
uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het dienstjaar voor controle naar het Rekenhof131.

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

Op 1 oktober 2012 ontbraken de officiële rekeningen voor de dienstjaren 2009 en 2010 nog 
steeds van respectievelijk vijf en tien instellingen. Van twee instellingen (HVKZ en RIZIV) 
ontbreken eveneens nog de rekeningen van het dienstjaar 2008. In vergelijking met voor-
gaande jaren is er geen beduidende verbetering. Voor het dienstjaar 2009 hebben twaalf 
instellingen hun rekeningen officieel overgezonden met een gemiddelde vertraging van 
397 dagen. Voor het dienstjaar 2010 hebben zeven instellingen hun rekeningen officieel 
overgezonden met een gemiddelde vertraging van 238 dagen.

Voor het dienstjaar 2011 had geen enkele OISZ op 1 oktober 2012 zijn officiële rekeningen 
2011 overgezonden aan het Rekenhof. Bij veertien instellingen (DOSZ, eHealth, FAO, FBZ, 
FSO, HVW, KSZ, RJV, RKW, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RVA en RVP) heeft het beheerscomité 
de rekeningen goedgekeurd. Deze rekeningen zijn dus officieus beschikbaar maar nog niet 
officieel overgezonden aan het Rekenhof. Voor het dienstjaar 2010 is dit het geval bij acht 
instellingen (DOSZ, FSO, HVW, HZIV, RKW, RSZ, RVA en RVP) en voor 2009 bij vier in-
stellingen (DOSZ, FSO, RIZIV, en RVA).

Wat de verzending aan het Rekenhof betreft van de officiële rekeningen samen met het 
revisorverslag, bleek de gemiddelde periode tussen de opstelling van het revisorverslag en 
de verzending ervan samen met de rekeningen 172 dagen te zijn voor het dienstjaar 2009 en 
154 dagen voor het dienstjaar 2010.

6 Conclusies en aanbevelingen

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

Ten eerste stelt het beheerscomité de rekeningen laattijdig op. Ten tweede wordt de revisor 
laattijdig aangesteld en vergt zijn controle de nodige tijd. Bovendien verstrijkt er heel wat 
tijd tussen de opstelling van het revisorverslag en de officiële overzending aan het Reken-
hof.

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



112

Zoals in zijn voorgaande Boeken, stelt het Rekenhof vast dat geen of onvoldoende gevolg 
werd gegeven aan zijn eerdere conclusies en aanbevelingen.

De problematiek van de aanrekening tot 31 maart van facturen van het voorgaande jaar 
moet worden opgelost binnen de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van 
de OISZ in samenspraak met de instellingen.

Ook zou de minister van Begroting in overleg met de Commissie voor de Normalisatie 
van de Boekhouding van de OISZ moeten nagaan in welke mate de algemene organisatie 
van de opstelling van de rekeningen van de OISZ (reglementering, instructies, procedures, 
opvolging, …) kan worden bijgestuurd zodat de reglementaire termijnen kunnen worden 
nageleefd.

Het Rekenhof wijst erop dat de revisor zijn controleopdrachten tijdig moet kunnen uitoefe-
nen zodat hij ook zijn certificering binnen de reglementair voorgeschreven termijn kan toe-
kennen. De toezichthoudende minister en de minister van Begroting moeten hem daarom 
tijdig aanstellen. In het benoemingsbesluit moet een termijn voor het volbrengen van de 
opdracht worden opgenomen.

Tot slot vallen de wettelijke termijnen voor de opmaak en overzending132 van de rekeningen 
niet samen met de wettelijke termijnen waarbinnen de revisor zijn verslag over de rekenin-
gen moet opmaken133. Deze termijnen moeten beter op elkaar worden afgestemd.

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

133 Artikel 7 van koninklijk besluit van 14 november 2011 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid.
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De Europese vereisten inzake de eenmaking van de boekhoudnormen en de toepassing van het 
Europees boekhoudsysteem ESR95 tonen aan dat een grote hervorming van de boekhouding 
van de sociale zekerheid niet kan worden uitgesteld.

Sinds 2006 heeft de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ de begro-
tingen en rekeningen in overeenstemming gebracht met het werkkader van de bestuursover-
eenkomsten die met de OISZ zijn gesloten. Momenteel staan nog enkele structurele problemen 
een eenvormige, transparante en efficiënte boekhouding en financiële rapportering in de weg.

De lopende hervorming van de boekhouding van de OISZ zou dit echter kunnen verhelpen. 
In 2011 heeft de Commissie een ontwerp van nieuw boekhoudplan goedgekeurd. Momenteel 
worden twee koninklijke besluiten voorbereid om de hervorming toe te passen. Het College 
van de OISZ heeft besloten de hervorming uiterlijk in 2014 door te voeren, tegen een tempo dat 
rekening houdt met de specifieke kenmerken van elk OISZ.

Het Rekenhof is van oordeel dat voldoende middelen en de nodige politieke aandacht zullen 
moeten worden besteed aan de uitvoering van deze hervorming. Het zal de evolutie van de 
boekhoudnormen onderzoeken en de toepassing ervan door de OISZ opvolgen.

1 Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ

1.1 Overzicht van de werkzaamheden
In 1962134 werd bij het ministerie van Sociale Voorzorg een Commissie voor Normalisatie 
van de Boekhouding van de Instellingen van Openbaar Nut van de Sociale Zekerheid in-
gesteld. De bedoeling was om de boekingsregels eenvormig te maken en te rationaliseren. 
Deze commissie moest onderzoek doen naar en een studie maken van:

• de regels die het mogelijk maken de verrichtingen van de betrokken instellingen eenvor-
mig te boeken om te komen tot eindrekeningen waarvan de gegevens kunnen worden 
gegroepeerd en opgenomen in een algemene rekening van de sociale zekerheid;

• de boekingsmethodes die kunnen leiden tot de boekhoudkundige en economische re-
sultaten van elke tak van de sociale zekerheid;

• een eenvormig boekhoudplan voor de instellingen van sociale zekerheid;
• de richtlijnen die moesten worden verspreid in verband met de aanrekening van de ont-

vangsten en uitgaven met het oog op de oordeelkundige toepassing van het beheersys-
teem;

• een eenvormige methode om de werkingskosten te boeken;
• de afschrijvingsregels die de instellingen van sociale zekerheid moeten toepassen;
• in het algemeen, de uitvoering van de boekhoudkundige regels en methodes op basis 

van het koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begro-
ting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van 
openbaar nut.

134 Koninklijk besluit van 31 augustus 1962 houdende oprichting van een Commissie voor normalisatie van de boekhou-
ding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid.
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Het eerste boekhoudplan werd in 1967 gepubliceerd in de vorm van een groenboek. Op dat 
moment was dat boekhoudplan vernieuwend, aangezien het gebaseerd was op het systeem 
van het dubbel boekhouden. In 1974 werd een nieuwe gecoördineerde versie gepubliceerd.

De Commissie werd in 1977135 opgeheven, maar de regering was van oordeel dat ze opnieuw 
moest worden opgericht in 1981 en nadien in 1993136.

In de loop der jaren heeft de Commissie praktische oplossingen gezocht voor de boek-
houdkundige en budgettaire problemen die zich aandienden. Zo werden verschillende aan-
passingen van het boekhoudplan aan de instellingen meegedeeld. De meest diepgaande 
wijzigingen van het plan waren o.m. de herziening van de begrotingsklassen in 1987 en de 
invoering in 1997 van specifieke artikelen voor de informatica-uitgaven en voor leasing, 
alsmede de invoering van een beheersbegroting en een opdrachtenbegroting ingevolge het 
koninklijk besluit van 3 april 1997 genomen in het kader van de modernisering van de so-
ciale zekerheid137.

Volgens dat besluit moeten de OISZ een boekhouding voeren overeenkomstig een genor-
maliseerd boekhoudplan vastgesteld door de koning op voordracht van de toezichthouden-
de minister en van de minister die bevoegd is voor de begroting. Het genormaliseerd boek-
houdplan werd voorgesteld door de Commissie, na advies van het college van de OISZ138.

Het genormaliseerd boekhoudplan en de bijbehorende regels werden nooit formeel vast-
gelegd door een koninklijk besluit, noch in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor de 
OISZ blijft het oude boekhoudplan dat in 1974 werd gecoördineerd en dat geleidelijk werd 
aangepast door de Commissie de referentie.

1.2 Aanpassingen van het boekhoudplan
In 2005 heeft het Rekenhof onderzocht139 hoe de OISZ de reglementering140 en instructies 
inzake begroting, boekhouding en rekeningen in het kader van de bestuursovereenkom-
sten hebben toegepast. Het Rekenhof had vastgesteld dat structurele problemen een hin-
derpaal vormden voor de eenvormige en correcte naleving van de regels voor de berekening 
van de beheerskredieten, de verdeling van de kosten in rubrieken alsmede de begroting, de 
boekhouding en de rekeningen. Het had aan de Commissie voor Normalisatie van de Boek-

135 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 betreffende de bestaansduur van adviesorganen die bij wege van 
een bestuursmaatregel zijn opgericht.

136 Koninklijke besluiten van 19 mei 1981 en 5 mei 1993 tot heroprichting van de Commissie voor normalisatie van de 
boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid. 

137 Koninklijk besluit 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.

138 Dit college is samengesteld uit de personen die belast zijn met het dagelijks beheer, en hun eventuele adjuncten, 
van de instellingen beoogd in artikel 2 en van de openbare instellingen van sociale zekerheid beoogd in artikel 3, 
§   2, van het bovenvermeld koninklijk besluit. 

139 Rekenhof, “Uitvoering van de bestuursovereenkomsten op het gebied van begroting, boekhouding en rekeningen 
door de openbare instellingen van sociale zekerheid”, 162e Boek, Volume I, blz. 424-441. Beschikbaar op de web-
site www.rekenhof.be.

140 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid en koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de 
begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zoals gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 28 augustus 2002.
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houding van de OISZ gevraagd het oude boekhoudplan en de begrotingstabellen opnieuw 
aan te passen aan de bepalingen opgelegd in de bestuursovereenkomsten.

In 2006 heeft het Rekenhof op verzoek van de Commissie twee waarnemers aangewezen 
die de werkzaamheden van de Commissie regelmatig hebben kunnen volgen. Dat initiatief 
heeft de communicatie tussen het Rekenhof en de Commissie verbeterd. De Commissie 
heeft in 2007 en 2008 gevolg gegeven aan verschillende opmerkingen en aanbevelingen van 
het Rekenhof.

Sinds 22 augustus 2008 is een nieuwe gecoördineerde versie van het boekhoudplan van 
de sociale zekerheid beschikbaar op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Die versie 
wordt permanent geactualiseerd.

De groeiende eisen van de Europese Unie inzake de eenmaking van de boekhoudnormen 
en de toepassing van het Europees boekhoudsysteem ESR95 hebben duidelijk gemaakt dat 
de sociale zekerheid een grote hervorming van haar boekhouding niet langer kon uitstel-
len. Daarom heeft de Commissie in mei 2008 aan de universiteiten van Gent en Brussel 
gevraagd na te denken over strategische keuzes om het algemeen boekhoudplan van de 
OISZ te moderniseren.

In 2011, na afloop van die studie en door de noodzaak gelijke tred te houden met de nieuwe 
boekhoudnormen die de hervorming van de wet van 2003 voor de federale sector had inge-
voerd, heeft de Commissie een ontwerp van nieuw boekhoudplan aangenomen. Het werd 
aan het college van de OISZ voorgelegd en houdt rekening met de evolutie van de boek-
houdnormen en de specifieke kenmerken van elke instelling. Op dit moment worden twee 
koninklijke besluiten voorbereid om de hervorming door te voeren.

1.3 Stand van zaken en perspectieven
Bij het opstarten van deze grote hervorming van de boekhouding van de OISZ achtte het 
Rekenhof het nuttig een stand van zaken op te maken van de werkzaamheden van de com-
missie van 2005 tot 2011. Het heeft bijgevolg onderzocht welk gevolg werd gegeven aan de 
aanbevelingen en besluiten van zijn audit van 2005. Het heeft de boekhoudkundige proble-
men opgelijst die de Commissie sinds 2005 had behandeld alsook de adviezen die aan de 
OISZ werden gevraagd. De voornaamste elementen van die audit worden vermeld in punt 
2 hierna. Punt 3 gaat in op de huidige hervorming, de inhoud en de noodzaak ervan.

2 Modernisering van de boekhouding van de Openbare Instellingen 
van Sociale Zekerheid (2005 tot 2011)

2.1 Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof ging na in welke mate er gevolg gegeven werd aan de aanbevelingen en con-
clusies van zijn onderzoek van 2005 en in hoeverre de reglementering en de instructies op 
het vlak van de begroting, de boekhouding en de rekeningen hieraan werden aangepast. 
Het onderzocht o.m. hoe de 17 OISZ de omzendbrieven van 19 juli 2007 en 23 juli 2008 toe-
passen en welke boekhoudkundige en financiële rapporten ze opmaken en overleggen. 
Bovendien heeft het Rekenhof een niet exhaustieve inventaris opgesteld van de boekhoud-
problemen waarvoor nog geen definitieve beslissingen zijn getroffen.
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De tijdigheid van de begroting en rekeningen werd in dit onderzoek niet nader onderzocht. 
Daarover zijn immers geen nieuwe regelgeving of richtlijnen uitgevaardigd. Het artikel 
“Overlegging van de rekeningen” eerder in dit deel geeft meer informatie over dit punt en 
toont aan dat de vaststellingen en aanbevelingen van het vorige onderzoek onverminderd 
blijven gelden.

In het kader van de tegensprekelijke procedure is het ontwerpverslag op 1 augustus 2012 ge-
zonden naar de minister van Begroting, de minister van Sociale Zaken, de voorzitters van 
de directiecolleges van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Budget en Beheerscontrole, de 
voorzitter van het College van administrateurs-generaal en de voorzitter van de Commissie 
voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ. De voorzitter van het directiecol-
lege van de FOD Sociale Zekerheid en de voorzitter van de Commissie voor de Normalisatie 
van de Boekhouding van de OISZ hebben hun gezamenlijk antwoord opgesteld op 29 au-
gustus 2012. Het college van OISZ heeft geantwoord met brief van 18 september 2012. De 
antwoorden zijn opgenomen in punt 2.4.

2.2 Resultaten van het onderzoek

2.2.1 Aanpassingen van de begrotingstabellen aan de vereisten van de bestuursover-
eenkomsten

De tabellen van de begroting werden aangepast aan de structuur van de bestuursovereen-
komst. De begroting en de rekeningen worden ingedeeld in een opdrachtenbegroting en 
een beheersbegroting. De beheersbegroting wordt verder opgedeeld in personeelsuitgaven, 
werkingsuitgaven en investeringen.

Het Rekenhof stelt nog tekortkomingen vast bij de personeelskredieten en de eigen ont-
vangsten.

In de bestuursovereenkomst wordt, overeenkomstig artikel 5, § 2, 6°, van het koninklijk 
besluit van 3 april 1997, een maximaal krediet voor statutair personeel vastgelegd, maar de 
berekeningswijze en de samenstelling van dit krediet141 worden niet nader gedefinieerd, zo-
dat de inhoud en de draagwijdte van de bepaling onduidelijk zijn. De OISZ hanteren diverse 
werkwijzen voor de bepaling van deze kredieten. Bovendien bestaat er geen rapporterings-
plicht over deze uitgaven, zodat de instellingen er niet toe worden aangezet deze kredieten 
op te volgen. Een overschrijding heeft geen gevolgen voor de instelling.

Het Rekenhof betwijfelt dan ook het nut van deze bepaling in de bestuursovereenkomst. 
Ook voor de Commissie is een dergelijke bepaling weinig zinvol, aangezien de volledige 
personeelskosten (inclusief de pensioenbijdrage aan de PDOS) zijn opgenomen in de uitga-
ven van de instelling.

De eigen ontvangsten betreffen terugbetalingen door derden van uitgaven die de instelling 
heeft uitgevoerd voor rekening van deze derden, bv. aankoop van informaticamateriaal. Ze 
kunnen enkel worden toegevoegd aan de beheersenveloppe als de procedure inzake bepa-
ling en aanpassing van de budgetten wordt nageleefd, zoals vastgelegd in het koninklijk 

141 Enkel de RVP voegt aan zijn bestuursovereenkomst een bijlage toe met een gedetailleerde berekening van dit 
krediet.
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besluit van 3 april 1997. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de budgetten van de instelling 
zelf niet negatief beïnvloed worden door de aankopen voor rekening van derden. Er is ech-
ter onvoldoende transparantie over de toegekende kredieten aan de verschillende OISZ. 
Slechts één instelling (de KSZ) vermeldt het toegekende bedrag in haar bestuursovereen-
komst. Deze ontvangsten zijn niet afzonderlijk geïdentificeerd in de boekhouding; ze wor-
den mee opgenomen in de andere ontvangsten die de instelling ontvangt van derden als 
deelname in de kosten. De OISZ geven aan dat de eigen ontvangsten beter onmiddellijk 
aan de beheersenveloppe zouden worden toegevoegd, aangezien de uitgaven die de OISZ 
verrichten voor derden nu de beheersenveloppe van de instelling verzwaren en dat zij zelf 
deze kredieten niet meer kunnen benutten (zonder de logge procedure voor een wijziging 
van de bestuursovereenkomst te volgen).

2.2.2	 Rapportering	door	de	OISZ
De Commissie heeft in 2006 de rapporten die de OISZ moeten opstellen (begrotingsta-
bellen, synoptische tabellen, balansen en bijlagen), geherdefinieerd om de begrotings- en 
financiële rapportering te uniformeren. Inzake begroting zijn enkel de voorafbeelding, het 
ontwerp van begroting en de synoptische tabellen wettelijk142 vastgelegd. De vernieuwde 
rapporten moesten vanaf het begrotingsjaar 2007 opgemaakt worden.

De OISZ stellen niet alle rapporten op zoals de Commissie ze heeft gedefinieerd:

• De synoptische tabellen143 die de FOD Budget en Beheerscontrole en de FOD Sociale  
Zekerheid gebruiken bij de opmaak van de begroting en van het vorderingensaldo,  
sluiten niet altijd aan bij de begroting van de instellingen. Door tijdsdruk controleert of 
corrigeert de toezichthoudende overheid de synoptische tabellen niet144.

• De takken145 die de Commissie heeft vastgesteld, komen niet noodzakelijk overeen met 
de takken die de instellingen gebruiken in hun begrotingsrapporten. Zo nemen bepaal-
de instellingen (RVA, HVKZ, RSVZ, RSZ) meer takken op dan de Commissie heeft vast-
gesteld. Dat sluit nauwer aan bij hun verschillende opdrachten.

• Slechts één instelling (RSZ) voegt aan haar balans alle door de Commissie gevraagde bij-
lagen146 toe. De overige OISZ stellen dat de opmaak van deze bijlagen niet werd opgeno-
men in een koninklijk besluit of een omzendbrief en bijgevolg niet kan worden opgelegd.

De Commissie bevestigt dat ze slechts een adviesorgaan is en dat haar adviezen en beslis-
singen, ondanks de unanieme goedkeuring door de OISZ in de plenaire vergaderingen van 
de Commissie, geen dwingend karakter hebben. De Commissie geeft aan dat bij de invoe-
ring van het nieuwe boekhoudplan ook de bijlagen bij de balans in het koninklijk besluit 
zullen worden opgenomen.

142 Artikel 13 KB van 3 april 1997 en artikel 6 KB 22 juni 2001.
143 De synoptische tabellen geven een algemeen beeld van de budgettaire verrichtingen, zowel wat betreft de op-

drachten van de OISZ als hun beheer.
144 Bij de opmaak van het vorderingensaldo worden er wel correcties doorgevoerd om de begrotingsrekeningen om te 

zetten naar economische rekeningen, zoals vereist voor ESR.
145 Onder “tak” verstaat de Commissie b.d.c. “een geheel van risico’s van dezelfde aard die de mensen al of een deel 

van hun bestaansmiddelen kunnen ontnemen of bijzondere kosten kunnen veroorzaken”. Doc.CN-RPV/06/06 van 
16 juni 2006.

146 Bijlage 1: Rekeningen van wijzigingen van het patrimonium; Bijlage 2: Staat van de financiële vastleggingen;  
Bijlage 3: Schuldenstaat; Bijlage 4: Rechten en verplichtingen buiten balans.
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2.2.3 Boekhoudplan
De Commissie heeft stappen ondernomen om de specifieke boekhoudplannen van de OISZ 
aan te passen en te uniformeren.

Ze heeft de specifieke boekhoudplannen (beperkt tot de begrotingsrekeningen in de klas-
sen 7 en 8) van elke OISZ nader onderzocht en alle afwijkingen t.o.v. het genormaliseerde 
boekhoudplan geanalyseerd en, in de mate dat ze verantwoord waren, goedgekeurd. Dat 
gebeurde in uitvoering van artikel 16, § 3, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 en 
in samenwerking met de FOD Budget en Beheerscontrole en de betrokken instellingen. 
Voor acht van de vijftien instellingen147 werden afwijkingen toegestaan, wat wijst op de 
grote verscheidenheid van de OISZ. Vervolgens hebben de toezichthoudende ministers en 
de staatssecretaris voor Begroting tijdens het eerste kwartaal van 2009 de specifieke boek-
houdplannen goedgekeurd.

Het huidige genormaliseerde boekhoudplan werd in overeenstemming gebracht met de in-
deling in de bestuursovereenkomsten. De omzendbrieven van 2007 en 2008 schreven voor 
dat rekeningen die zowel betrekking hadden op de opdrachten- als op de beheersbegroting 
werden gesplitst. Bovendien is bij de definiëring van de artikels rekening gehouden met de 
ESR-normen. De OISZ hebben de omzendbrieven overwegend correct uitgevoerd148.

2.2.4	 Overdracht	van	kredieten
De OISZ kunnen enkele begrotingskredieten van hun beheersbegroting overdragen naar 
een volgend begrotingsjaar149. De begrotingsartikels die hiervoor in aanmerking komen, 
zijn opgesomd in de eerder vermelde omzendbrieven150. De kredieten worden overgedragen 
om te voorkomen dat ze zouden vervallen, waardoor de uitgave of investering niet zou kun-
nen worden uitgevoerd. De overdracht van werkingsuitgaven en investeringsuitgaven moet 
passen in de uitvoering van een investeringsprogramma. De procedure voor overdracht van 
kredieten is vastgelegd in een richtlijn van de FOD Budget en Beheerscontrole151. Ook de 
regeringscommissaris van Begroting moet zich over de overdrachten uitspreken.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat niet alle OISZ dezelfde werkwijze hanteren voor de 
overdracht van kredieten152, dat de verantwoording van de instellingen in vele gevallen zeer 
algemeen is en dat de overdracht onvoldoende past in de uitvoering van een meerjaren-
plan153 voor investeringen, zoals vereist in de omzendbrief van 19 juli 2007. De overdracht 
heeft in de meeste instellingen te maken met een laattijdige toekenning van contracten of 
de uitvoering ervan waardoor de uitgetrokken kredieten niet werden uitgegeven.

147 FAO, FBZ, HZIV, RIZIV, RSZ, RVP, RVA en RSVZ.
148 Enkele instellingen (RVP, RKW, HVKZ en HZIV) gebruiken in hun beheersbegroting nog artikels die in principe 

alleen bedoeld zijn voor de opdrachtenbegroting
149 Artikel 14, § 2, van koninklijk besluit van 3 april 1997.
150 Artikelen 8122, 8126, 8218, 8131, 8711, 8713, 8721, 8731, 8740, 8941, 8942.
151 De technische richtlijn van 27 februari 2003 van de FOD Budget en Beheerscontrole bepaalt dat de overdracht 

van kredieten door de OISZ steeds worden voorgelegd in een afzonderlijk document, dat het overgedragen kre-
diet moet worden overgedragen naar hetzelfde artikel en dat het telkens wordt bijgeteld bij het budget van het 
lopende begrotingsjaar.

152 Sommige OISZ dragen het volledige beschikbare saldo over naar het volgende jaar, andere slechts een gedeelte.
153 Enkel de KSZ, de HZIV en de RVA verwijzen bij de verantwoording naar projecten in de bestuursovereenkomst of 

andere strategische projecten.
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Sommige instellingen154 dragen dezelfde kredieten over meerdere jaren over zonder dat er 
uitgaven worden gedaan, wat kan wijzen op een gebrekkige organisatie.

Voor de goedkeuring van de overdrachten hanteren de regeringscommissarissen niet al-
lemaal dezelfde normen. Zo keurt een regeringscommissaris overdrachten in sommige in-
stellingen goed ondanks een summiere verantwoording van het project terwijl in andere 
gevallen de regeringscommissaris de overdracht weigert155, hoewel dezelfde mate van ver-
antwoording wordt gegeven. Bij het FAO stelt het Rekenhof vast dat de goedkeuring van de 
regeringscommissaris niet overeenstemt met de overdrachten die zijn voorgelegd aan het 
beheerscomité.

2.2.5 Actuele boekhoudvraagstukken
De Commissie heeft in de periode 2006-2011 ook adviezen en regels vastgesteld voor spe-
cifieke boekingsvraagstukken en nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid. Op 
die manier tracht ze een oplossing te bieden voor actuele problemen binnen het huidige 
boekhoudplan. Zo zijn er specifieke boekhoudregels vastgesteld voor:

• het asbestfonds;
• het provisiefonds geneesmiddelen;
• het fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging;
• de effectenportefeuille van de OISZ;
• de tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven;
• de registratie van de oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde sociale prestaties;
• de opvolging van voorschotten en facturen van de vzw smals156.

In 2010 maakte de Commissie een inventaris op van de nog te behandelen rubrieken en ar-
tikels van het huidige boekhoudplan waarvoor interpretatieproblemen bestaan (fonds van 
het vastliggend en de fictieve huur157) en van de gevallen waarvoor nog geen rubrieken of 
artikels bestaan in het huidige boekhoudplan (dubieuze debiteuren158 en de erfpachtrege-
ling tussen de RSZ en de RVP). Een aantal problemen die het Rekenhof naar aanleiding van 
de rekeningcontrole aan de Commissie had voorgelegd159, is echter niet in deze inventaris 
opgenomen. Het betreft de aanrekening van voorschotten voor sociale prestaties en de pro-
blematiek van de beschikbare reserves.

Bij de financiële controles van de rekeningen van de OISZ heeft het Rekenhof de voorbije 
jaren nog andere boekhoudproblemen vastgesteld waarvoor de Commissie een advies zou 
moeten opstellen. Volgende thema’s geven aanleiding tot verschillende boekhoudschema’s 
in de OISZ:

154 Onder meer de DOSZ.
155 Bv. HVKZ – investeringskredieten passen in de uitvoering van projecten opgenomen in de bestuursovereenkomst.
156 Dit gebeurde naar aanleiding van het onderzoek van het Rekenhof over de aanrekening van de voorschotten door 

de vzw Smals – zie Rekenhof, Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, p. 77-81. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
157 Het is niet duidelijk waarom de Commissie dit opneemt als een boekhoudprobleem. Ze had immers in de adminis-

tratieve omzendbrief van 10 mei 1999 beslist die boeking af te schaffen.
158 De problematiek van de dubieuze debiteuren past in het getrouw beeld van de rekeningen. In verslagen van de 

revisor en het Rekenhof is daarover al gerapporteerd.
159 Brieven van 13 september 2006, kenmerk A5-3.024.107 L1 en van 10 juli 2007, kenmerk A3-3.109.311 B2.
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• de uitboeking en buitengebruikstelling van roerende goederen en de boeking van het 
mogelijke verlies bij buitengebruikstelling als een gewone afschrijving of als een min-
derwaarde bij verkoop;

• de boeking van het fonds voor vastliggend (al dan niet via de resultaatsverwerking);
• de boeking van teruggekeerde betalingen op de bankrekening van een instelling;
• de verrichtingen inzake resultaatverwerking.

2.3 Besluit en aanbevelingen
Het Rekenhof stelt vast dat de Commissie belangrijke inspanningen heeft gedaan om de be-
grotingen en de rekeningen in overeenstemming te brengen met het werkkader van de be-
stuursovereenkomsten die met de OISZ zijn gesloten. De omzendbrieven van 19 juli 2007 en 
23 juli 2008 en de richtlijnen voor de financiële rapportering door de OISZ zijn daarvan het 
bewijs.

Er blijven echter nog enkele structurele knelpunten bestaan die een uniforme, transparante 
en efficiënte boekhouding en financiële rapportering bemoeilijken.

Zo blijft er onduidelijkheid over de begrippen “maximaal krediet voor het statutair perso-
neel” en “eigen ontvangsten, toegevoegd aan de beheersenveloppe”. De Commissie moet 
het nut en de draagwijdte evalueren van het in de bestuurovereenkomsten opgenomen 
maximaal krediet voor statutair personeel. Als het maximaal krediet wordt gehandhaafd, 
zou de berekening ervan op een transparante wijze moeten worden toegelicht, zou uit fi-
nanciële rapportering jaarlijks moeten blijken of het krediet niet is overschreden en zou ook 
moeten worden bepaald wat de consequenties zijn van niet-naleving. Om de transparantie 
te verhogen, zou elke instelling waarvan de beheersenveloppe werd verhoogd door toevoe-
ging van eigen ontvangsten, dit bedrag moeten opnemen in de bestuursovereenkomst. Ook 
in de boekhouding zou dit in een afzonderlijke rubriek moeten worden opgenomen.

Wat de rapportering betreft, stelt het Rekenhof vast dat niet alle rapporten worden op-
gesteld zoals de Commissie ze heeft gedefinieerd. Gezien het belang van de synoptische 
tabellen voor de begroting, is het noodzakelijk om controles in te bouwen om de juistheid 
ervan te garanderen. Net zoals er een aansluitingstabel wordt gemaakt voor de aansluiting 
van de beheersbegroting met de synoptische tabel inzake het beheer, moet er ook een tabel 
worden opgemaakt bij de opdrachtenbegroting.

Niettegenstaande de Commissie slechts een adviesfunctie heeft, moeten alle OISZ hun fi-
nanciële rapporten opstellen volgens de modellen en normen die in plenaire vergadering 
van de Commissie unaniem zijn goedgekeurd. Er kan worden overwogen aan de adviezen 
van de Commissie een dwingend karakter te geven.

Voor de overdracht van de kredieten bestaat er nog steeds geen uniforme werkwijze. De 
overdracht van beheerskredieten naar een volgend jaar zou omstandiger verantwoord moe-
ten worden en beter moeten passen in de uitvoering van een meerjarig investeringspro-
gramma door onder meer te verwijzen naar de projecten die de overdrachten verantwoor-
den en informatie te verstrekken over de stand van uitvoering ervan. De toezichthoudende 
overheid moet erover waken dat instellingen die kredieten systematisch overdragen naar 
het volgend jaar, worden opgevolgd. Indien de overdrachten niet kunnen worden verant-
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woord aan de hand van een lopend investeringsprogramma, moet de overdracht worden 
geweigerd en de kredieten worden geschrapt.

De regeringscommissarissen van Begroting binnen de verschillende OISZ moeten overleg-
gen om de kredietoverdrachten uniform te beoordelen.

Tot slot vraagt het Rekenhof dat de Commissie een advies zou verstrekken over de nog niet 
behandelde boekhoudvraagstukken.

2.4 Antwoord
De FOD Sociale Zekerheid en de Commissie hebben in een gezamenlijke brief van 29 au-
gustus 2012 op het verslag geantwoord.

Ze stellen dat de vaststelling van het maximaal krediet voor statutair personeel, de ver-
hogingen van het budget door toevoeging van de eigen ontvangsten en de overdracht van 
kredieten naar een volgend begrotingsjaar onder de bevoegdheid van de minister van Be-
groting vallen. De Commissie zal de noodzaak onderzoeken om het boekhoudplan en de op 
te stellen rapporten door de OISZ aan te passen aan de beslissingen die op dat vlak zullen 
worden genomen. De Commissie is er echter geen voorstander van om in het boekhoudplan 
een onderscheid te maken tussen statutair en contractueel personeel om zo de autonomie 
van de instellingen (versoepeld door de invoering van het KB van 3 april 1997) niet te belem-
meren.

De Commissie bevestigt haar adviesfunctie en herhaalt dat in het voorontwerp van het 
koninklijk besluit tot invoering van het nieuwe boekhoudplan bepalingen zijn opgenomen 
om haar bevoegdheid uit te breiden.

Volgens de FOD Sociale Zekerheid en de Commissie hebben de synoptische tabellen enkel 
een indicatieve waarde (in tegenstelling tot de begrotingen die een wettelijke waarde heb-
ben). De synoptische tabellen controleren, is budgettair niet haalbaar. Hoogstens zou een 
summiere controle tijdens de begrotingsopmaak kunnen plaatsvinden.

De instellingen geven aan dat de lijst van takken, opgemaakt in 2006, niet vaststaat en naar 
aanleiding van de vaststellingen van het Rekenhof zal worden herzien.

De FOD Sociale Zekerheid zal nagaan waarom vier OISZ in hun beheersbegroting nog ar-
tikelen gebruiken die niet meer toegestaan zijn. Dit probleem zal bij de invoering van het 
nieuwe boekhoudplan niet meer bestaan. De resterende boekhoudvraagstukken zullen 
worden opgelost in het nieuwe boekhoudplan dat vanaf 2013 zal worden ingevoerd.

Bij brief van 18 september 2012 heeft het college van de Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid geantwoord. Het college sluit zich aan bij de opmerkingen van de commissie en 
de FOD Sociale Zekerheid in hun brief van 29 augustus 2012.

Niettemin hebben enkele OISZ opmerkingen en bedenkingen geformuleerd.

Inzake de aanpassing van de begrotingstabellen aan de vereisten van de bestuursovereen-
komsten, merkt de RKW op dat het maximale krediet voor statutair personeel inderdaad 
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niet wordt opgevolgd. Het RSVZ voegt er nog aan toe dat maximale krediet niet kan worden 
bepaald als de indexhypothesen voor de komende jaren niet bekend zijn.

Volgens het RSVZ zijn de eigen ontvangsten altijd al een punt van de discussie geweest. 
Zo zijn er voorstellen om eigen ontvangsten gedeeltelijk en na toestemming van de rege-
ringscommissaris toe te voegen aan de beheersbegroting. Het RSVZ vindt dat er op politiek 
niveau een beslissing over de eigen ontvangsten moet worden genomen. Pas in een later 
stadium kan de Commissie gevraagd worden om hiervoor de nodige regels uit te werken.

Op het vlak van rapportering door de OISZ merkt het RSVZ op dat als aan instellingen 
nieuwe opdrachten worden toegekend, dit mogelijk aanleiding geeft tot nieuwe takken. Het 
is de taak van de Commissie om de inventaris van de takken te updaten.

Over de opmaak van de bijlagen bij de balans merkt de RKW op dat er inderdaad geen 
duidelijke instructies zijn. Volgens het RSVZ moeten deze pas opgemaakt worden bij het in 
voege treden van het nieuw boekhoudplan, wat de Commissie heeft bevestigd.

Inzake de overdracht van kredieten merkt de RKW op dat er vanuit de FOD Budget en Be-
heerscontrole strenger zal worden toegezien op de overdrachten. Het RSVZ merkt op dat 
haar regeringscommissaris van Begroting al rekening houdt met de aanbevelingen van het 
Rekenhof bij de overdracht van kredieten.

3 Huidige hervorming van de boekhouding van de OISZ

3.1 Noodzaak aan hervorming

3.1.1	 Verplichting	voor	alle	OISZ	om	een	eenvormig	boekhoudplan	te	volgen
Het koninklijk besluit dat het boekhoudplan moest vaststellen in het kader van de moder-
nisering van de sociale zekerheid in 1997, is er nooit gekomen (zie punt 1 hierboven). Daar-
door werd de draagwijdte van de boekhoudkundige adviezen van de Commissie voor Nor-
malisatie van de Boekhouding van de OISZ afgezwakt en ontstonden er tussen bepaalde 
OISZ ook verschillen in de boekhoudnormen (zie o.m. punt 2 hierboven).

Verschillende bedrijfsrevisoren merken in hun verslagen over de rekeningen van de OISZ 
op dat de normen die in de boekhoudplannen van bepaalde OISZ zijn gedefinieerd, afwij-
ken van de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes160. De financiële staten geven de vermo-
genstoestand en de economische resultaten van de OISZ bijgevolg niet altijd getrouw weer. 
Bij nader toezien plaatsten de revisoren echter geen vraagteken bij de algemene normen in 
het boekhoudplan van de OISZ dat op de website van de FOD werd gepubliceerd, maar wel 
bij het feit dat in bepaalde instellingen specifieke regels bestaan. Die regels kunnen afwij-
ken van de algemene principes van het dubbel boekhouden, bijvoorbeeld inzake de juiste 
toepassing van de afgrenzing van de boekjaren.

In de hervormingsplannen is het de bedoeling de verklarende omzendbrieven die de com-
missie zou versturen voor de toepassing van het nieuw wettelijk kader, verplicht te maken.

160 Vervat in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en in de 
wet van 17 juli 1975.
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Een groot deel van de adviezen en van de verklarende omzendbrieven die de commissie de 
voorbije jaren formuleerde, zal moeten worden verwerkt in de normen die de hervorming 
vastlegt ofwel moeten worden opgenomen in nieuwe omzendbrieven die zullen moeten 
worden nageleefd.

3.1.2 Harmonisering van de boekhoudnormen met de beste Belgische en internatio-
nale praktijken

De boekhoudnormen van de sociale zekerheid moeten worden geharmoniseerd met die van 
de nieuwe federale boekhouding om tot een vlotte consolidatie te komen op het niveau van 
de nationale rekeningen (zie deel I, hoofdstuk 3 over de ESR-consolidatie).

Op budgettair vlak is de boekhouding van de OISZ op dit moment gebaseerd op de notie 
van verworven rechten161. Die verschilt van de ESR-notie van vastgestelde rechten doordat 
enkel de rechten die in de loop van het begrotingsjaar opeisbaar zijn, als verworven rechten 
worden opgenomen. In de praktijk worden de verworven rechten anders geboekt naarge-
lang van de OISZ. Bijgevolg moeten verschillende correcties worden aangebracht om de 
begrotingsrekeningen verenigbaar te maken met de optiek van de vastgestelde rechten die 
in de federale sector wordt gehanteerd.

3.1.3	 Opmaak	van	een	vermogensboekhouding
Het Rekenhof heeft in 2012 het vastgoedbeheer door de OISZ onderzocht162. Uit die audit 
blijken o.m. tekortkomingen in de inventarissen, vooral bij de waardering van de bedragen 
die in de balans bij de vaste activa worden geboekt.

Inventarissen
Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat het informatiesysteem voor het beheer van 
het vastgoedpark van de OISZ zou moeten worden verbeterd. De kennis van dat park is 
onvolledig en er is niet gegarandeerd dat het overzicht van de vastgoedtransacties wordt 
bewaard.

De voornaamste bevindingen van het Rekenhof houden verband met de kwaliteit van de 
inventarisprocedures en de instrumenten om de gebouwen van de OISZ te inventariseren.

Nauwkeurige instructies om de fysieke inventarissen op te stellen, ontbreken, net als een 
duidelijke definitie van de gegevens die moeten worden geïnventariseerd. Daardoor zijn de 
inventarisdocumenten van de OISZ niet altijd duidelijk en worden ze niet opgesteld met 
het oog op hun uiteindelijke doel (plannen en boeken). De informatie-uitwisseling tussen 
de diensten belast met het beheer van de gebouwen en de financiële dienst is niet overal zo 
georganiseerd dat wordt gewaarborgd dat regelmatig gegevens van de ene naar de andere 
dienst worden overgezonden en evenmin dat de gegevens van de verschillende diensten 
worden met elkaar worden vergeleken.

161 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhou-
ding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk 
besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid.

162 Rekenhof, Het financieel beheer van het vastgoedpark van de OISZ. Beschikbaar op www.rekenhof.be.



126

De kwaliteit van de financiële staten wordt beïnvloed doordat relevante gegevens niet wor-
den geïnventariseerd (sommige fysieke inventarissen zijn onvolledig), dat ze niet coherent 
zijn (gegevens buiten de boekhouding stemmen niet overeen met die in de boekhouding) 
of dat ze niet worden benut (gegevens uit de fysieke inventaris geven geen aanleiding tot 
een boekhoudkundige verwerking). De kwaliteit van de fysieke inventaris is in dat opzicht 
van essentieel belang.

Boekhoudkundige waardering van het vastgoedpark
Uit het onderzoek van de regels die de OISZ aangenomen hebben voor de waardering en 
de boeking van de gebouwen blijkt dat de op stapel staande hervorming van de boekhou-
ding noodzakelijk is. De financiële staten geven op dit moment geen getrouw beeld van de 
waarde van het vastgoedvermogen van de OISZ.

De regels voor de waardering en de boeking van het vastgoed van de OISZ beantwoorden 
gedeeltelijk aan de normen en standaarden van de algemene boekhouding. De inhoud van 
sommige rubrieken van het boekhoudplan is echter onvoldoende uitgewerkt. Hij is o.m. 
onvolledig en onaangepast voor de classificatie van het vastgoed, de afschrijving en de her-
waardering.

Uit de audit blijkt ook dat de OISZ, door de ontoereikendheid van de huidige bepalingen, 
meestal onvoldoende onderscheid maken tussen een gebouw voor administratief gebruik 
en een beleggingsgebouw. Bovendien is het vastgoed van de OISZ al heel lang niet meer 
boekhoudkundig geherwaardeerd.

Wanneer de OISZ de gebouwen boeken, nemen ze niet systematisch een staat van de vaste 
activa in de balans op, die nog facultatief is. De rechten en verbintenissen buiten balans 
die samenhangen met het beheer van het vastgoedpark van de OISZ zijn niet nauwkeurig 
gedefinieerd, waardoor de OISZ kunnen aangeven wat hun relevant lijkt. Daardoor is de 
verantwoording van de opeenvolgende balansrekeningen en van de resultatenrekeningen 
niet zo transparant als wenselijk zou zijn.

Daar het boekhoudkader slecht aangepast is, leidt de naleving ervan niet tot een correcte 
waardering van het vastgoed van de OISZ. Bovendien biedt de toepassing van de bestaande 
regels niet de mogelijkheid om de vermogensboekhouding als een echt beheersinstrument 
te gebruiken.

3.1.4 Reconciliatie tussen de economische boekhouding en de begrotingsboekhouding
Hoe de begrotingsboekhouding en de economische boekhouding zijn gekoppeld, verschilt 
van OISZ tot OISZ.

Meestal wordt voorrang gegeven aan de begrotingsboekhouding omdat de regering en het 
parlement geregeld inlichtingen vragen. Via de begrotingsboekhouding worden ook de 
gegevens overgezonden waarmee de geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid 
worden opgesteld en de statistische gegevens die via het Instituut voor de Nationale Reke-
ningen aan Eurostat worden overgezonden.

Het Rekenhof stelt regelmatig fouten vast in de beheersrekeningen die de OISZ moeten 
overleggen en waarmee de twee boekhoudingen kunnen worden gereconcilieerd. Die fou-
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ten vloeien o.m. voort uit een slechte toepassing van de regel van de “verworven rechten”, 
die bepaalde OISZ trouwens anders toepassen naargelang van het type van uitgave.

3.2 Beoogde hervorming
De werkzaamheden van de Commissie voor Normalisatie hebben in april 2011 geleid tot een 
ontwerpboekhoudplan. In 2012 keurde de Commissie een ontwerp van nieuwe boekings-
regels en een reeks bepalingen tot toepassing van de hervorming goed. De waarnemers 
van het Rekenhof hebben deelgenomen aan de werkgroepen die de hervorming hebben 
voorbereid.

De opmerkingen van de OISZ over de voorstellen van de Commissie werden aan de FOD 
Sociale Zekerheid meegedeeld. De koninklijke besluiten zouden vóór eind 2012 kunnen 
worden gepubliceerd.

Het nieuw boekhoudplan zal worden opgenomen in een koninklijk besluit tot uitvoering 
van artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 (zie punt 1). Het zal voornamelijk 
van toepassing zijn op de aan dat besluit onderworpen OISZ en op de instellingen van cate-
gorie D beoogd in de wet van 16 maart 1954.

Voor de balans- en resultatenrekeningen is dit genormaliseerd boekhoudplan ingedeeld 
volgens de klassen vervat in de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van 
de ondernemingen, met inbegrip van een klasse O (rechten en verbintenissen buiten ba-
lans). De klassen 8 en 9 zullen begrotingsrekeningen vermelden.

De economische boekhouding en de begrotingsboekhouding zullen worden gehouden op 
basis van de vastgestelde rechten. De definitie van de vastgestelde rechten is dezelfde als 
deze opgenomen in het ESR95 en in de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de 
begroting en de boekhouding van de federale Staat.

Het college van de OISZ heeft beslist de hervorming uiterlijk in 2014 in te voeren volgens 
een tempo dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van elke instelling.

De twee pilootinstellingen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Hulpkas voor Ziek-
te- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) zouden de classificatie van het nieuwe boekhoud-
plan vanaf het boekjaar 2012 toepassen. Ze zouden de oude waarderingsregels en de regel 
van de verworven rechten voor de begroting handhaven. Ook de jaarrekeningen 2012 zou-
den ze in de oude vorm opstellen.

In 2013 zouden alle OISZ volgens de nomenclatuur van het nieuwe boekhoudplan moeten 
rapporteren. De nieuwe boekingsregels zullen echter pas vanaf 2014 verplicht zijn.

3.3 Conclusies
De hervorming van de boekhouding in de sector van de sociale zekerheid heeft betrekking 
op aanzienlijke financiële bedragen. De ontvangsten van de Globale Beheren van de werk-
nemers en van de zelfstandigen alsook van de geneeskundige verzorging bedragen immers 
76 miljard euro in 2011.
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Deze hervorming vormt een aanvulling op de bepalingen die verband houden met de wet 
van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.

Het Rekenhof is van oordeel dat deze hervorming onontbeerlijk is. Er zullen voldoende 
middelen en de nodige politieke aandacht moeten worden besteed aan de uitvoering ervan.

Het Rekenhof zal de ervaringen van de HZIV en de RSZ opvolgen en zal onderzoeken hoe 
de nieuwe boekhouding in de verschillende instellingen van sociale zekerheid wordt geïm-
plementeerd.
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De pensioenhervorming van eind 2011 schafte de bijzondere pensioenstelsels af die verschil-
lende beroepen genoten (mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten en vliegend personeel 
van de burgerluchtvaart). Ondertussen werden deze stelsels in overleg met de betrokken sec-
toren grotendeels terug ingevoerd via overgangsmaatregelen.

De RVP is niet in staat correcte, volledige en actuele financiële informatie te verschaffen over 
de kostprijs van de bijzondere pensioenstelsels en over de bijdrage van het Globaal Beheer in 
de financiering van deze stelsels. Hij beschikt immers niet over een volwaardige analytische 
boekhouding noch over de nodige coderingen van de verschillende beroepscategorieën in de 
informaticatoepassingen.

Gezien de overgangsmaatregelen zal het effect op de pensioenleeftijd en –uitgaven in de vol-
gende jaren beperkt zijn. De beroepsjournalisten behouden hun stelsel, mits de RVP jaarlijks 
een financieel verslag opmaakt en maatregelen treft indien het stelsel verlieslatend zou zijn. 
Voor het stelsel van het vliegend personeel zal de eerstkomende jaren een jaarlijkse meerkost 
van 16,08 miljoen euro moeten worden afgebouwd, alvorens de hervormingen tot een effectieve 
besparing zullen leiden. Door de afschaffing van de bijzondere bijdragen vanaf 1 januari 2012, 
financiert het Globaal Beheer vanaf dit jaar het geheel van de bijzondere pensioenvoordelen 
(geraamd op 32,72 miljoen euro voor 2012).

1 Context

1.1 Onderzochte materie
De RVP berekent en betaalt de werknemerspensioenen en de inkomensgarantie voor oude-
ren (IGO). De dienst betaalt bovendien de zelfstandigenpensioenen en informeert ook de 
burger over zijn werknemerspensioen en de IGO.

Vanuit de evolutie van het pensioensysteem en door de zwaarte van hun werk genieten 
verschillende beroepen een bijzonder pensioenstelsel. Voor elk ervan gelden, naast de alge-
mene regels van het rustpensioen voor werknemers, ook bijzondere (gunstigere) regels en 
een andere pensioenberekening. De beroepen met een bijzonder statuut zijn:

• de mijnwerkers163;
• de zeevarenden164;
• de beroepsjournalisten165;
• het vliegend personeel van de burgerluchtvaart166.

Om de pensioenvoordelen voor de journalisten en het vliegend personeel te financieren 
ontvangt de RVP bijkomende bijdragen van werkgevers en werknemers. Eventuele tekorten 
worden automatisch gefinancierd door het Globaal Beheer van de werknemers.

163 KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
164 KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
165 KB van 27 juli 1971 tot vaststelling voor de beroepsjournalisten, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan 

van het recht op pensioen en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967.
166 KB van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de 

bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten 
van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967.
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In navolging van het regeerakkoord werden deze stelsels via de programmawet van 28 de-
cember 2011 afgestemd op het algemene stelsel. De wet bepaalt dat de pensioenrechten van-
af 1 januari 2012 op basis van de nieuwe berekeningswijze worden berekend. Werknemers 
van 55 jaar en ouder op 1 januari 2012, kunnen voor hun volledige pensioen echter nog de 
oude berekeningsmethode blijven genieten. In 2012 werden er bovendien overgangsmaat-
regelen vastgelegd voor de verschillende stelsels, zodat het effect op de pensioenuitgaven 
en –leeftijd de eerstkomende jaren beperkt zal zijn.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof ging na of de RVP de financiële gevolgen van de bijzondere pensioenstelsels 
voor het Globaal Beheer van de werknemers voldoende beheerst.

Het trachtte in kaart te brengen hoeveel bijkomende middelen de RVP de voorbije jaren 
heeft ontvangen uit bijdragen van personeel en werkgevers voor deze pensioenstelsels en 
hoeveel het Globaal Beheer van de werknemers heeft bijgedragen om deze bijzondere pen-
sioenstelsels in stand te houden. Ook werd gepeild naar de verwachte evolutie voor de ko-
mende jaren en naar de gevolgen van de pensioenhervorming van 2011.

Omdat vooral het stelsel van het vliegend personeel fors verlieslatend blijkt te zijn, werd 
geëvalueerd welke initiatieven werden genomen om dit stelsel te hervormen en opnieuw in 
financieel evenwicht te brengen.

Hierna worden eerst de pensioenvoordelen van het stelsel opgesomd zoals ze van toepas-
sing waren voor de invoering van de pensioenhervorming, en worden ook de beschikbare 
financiële gegevens geanalyseerd. Vervolgens worden de gevolgen van de pensioenhervor-
ming voor elk stelsel beschreven.

In het kader van de tegensprekelijke procedure is het ontwerpverslag op 8 augustus 2012 ge-
zonden naar de minister van Pensioenen en de waarnemend administrateur-generaal van 
de RVP. De RVP antwoordde met brief van 4 september 2012. De minister antwoordde op 
11 september 2012. De antwoorden zijn opgenomen in punt 5 van dit artikel.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Financiële rapportering
Behalve voor het stelsel van het vliegend personeel bestaat er geen systematische opvolging 
van en rapportering over de financiële toestand en resultaten van de bijzondere pensioen-
stelsels. Dat komt voornamelijk doordat een wettelijke of reglementaire rapporteringsver-
plichting ontbreekt. Daardoor is het onduidelijk of de bijdragen van personeel en werk-
gevers voor de financiering van de stelsels toereikend zijn. Bovendien is de boekhouding 
van de RVP ingedeeld volgens de regelingen, en niet volgens de stelsels, zodat de RVP over 
weinig globale financiële informatie beschikt over deze stelsels.
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Voor het stelsel van het vliegend personeel bestaat er een jaarlijkse verplichting om finan-
cieel verslag uit te brengen aan de minister van Sociale Zaken en bij het nationaal Paritair 
Comité167. De RVP komt die verplichting niet jaarlijks na.

Tot 2005 stelde de RVP voor dit stelsel een uitgebreid vijfjaarlijks rapport op met een ana-
lyse van de realisaties van de voorbije jaren en een raming van de toekomstige opbrengsten 
en uitgaven. Het laatste vijfjaarlijkse rapport, dat dateert van april 2005, bevat de werkelijke 
cijfers t.e.m. 2003 en de prognoses voor de periode 2004-2015. In het beheerscomité van 
10 september 2008 werd besloten in 2009 een nieuwe studie te maken, met een raming van 
de bijdragevoeten die moeten worden bereikt om te komen tot een jaarlijks evenwicht van 
dit stelsel. Die studie is echter niet gemaakt.

De RVP deelde mee dat er geen vijfjaarlijkse analyse meer is gemaakt, omdat ze sinds 
2005 onderhandelde over een aanpassing van het stelsel om de tekorten terug te dringen. 
In het kader van die onderhandelingen werden regelmatig nieuwe analyses168 gemaakt die 
relevante financiële data bevatten, maar waarin de gecumuleerde reserves/tekorten niet 
meer werden berekend omdat ze geen belang meer hadden voor de toekomst.

Door het ontbreken van een volwaardige analytische boekhouding bij de RVP, moesten het 
vroegere vijfjaarlijkse rapport en de laatstgenoemde analyses echter buiten de boekhouding 
worden opgemaakt. De RVP ging in zijn rapport van 2005 uit van een theoretische bereke-
ning van enerzijds de waarde van de pensioenvoordelen en anderzijds de opbouw van de re-
serves. Deze reserves geven slechts een benaderende aanwijzing van de financiële toestand 
van dit stelsel en mogen niet worden beschouwd als “het fonds van het vliegend personeel”.

2.2 Stelsel voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

2.2.1 Pensioenvoordelen
Het bijzonder pensioenstelsel voor de leden van het vliegend personeel van de burgerlucht-
vaart is van toepassing op het vliegend personeel dat door een arbeidsovereenkomst ver-
bonden is met een onderneming waarvan het doel hoofdzakelijk commercieel luchtvervoer 
of de bouw, het nazicht of het herstel van vliegtuigen is. De hoofdbedrijfszetel van die on-
derneming moet in België gevestigd zijn169. Het vliegend personeel, inclusief de testpiloten, 
bestaat uit stuur- en cabinepersoneel.

De voordelen van dit pensioenstelsel hebben betrekking op de pensioenleeftijd, het aantal 
vereiste loopbaanjaren, de loonplafonds170 en de begrensde lonen na pensionering:

167 Art.24 van voornoemd koninklijk besluit van 3 november 1969.
168 Zie verder punt 2.2.2
169 Hierop bestaan enkele uitzonderingen: o.m. ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn en waarmee  

België een internationale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten en die, bij toepassing van die 
overeenkomst, aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen blijven. Volgens de RVP zijn er geen buitenlandse 
ondernemingen die bijdragen aan dit bijzondere stelsel.

170 Wanneer het totaal loon per kalenderjaar hoger is dan een bepaald plafond, wordt in de pensioenberekening 
slechts rekening gehouden met dit plafondbedrag.
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• Het vliegend personeel kan met pensioen op 55-jarige leeftijd of om het even welke leef-
tijd na een loopbaan van 30 jaar (stuurpersoneel) of 34 jaar (cabinepersoneel of afwis-
selend als lid van het stuur- en cabinepersoneel).

• De pensioenbreuk bedraagt respectievelijk 1/30e en 1/34e per kalenderjaar tewerkstel-
ling, bij een loopbaan van minstens 20 of 23 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerk-
stelling.

• Het pensioen wordt berekend op basis van hogere loonplafonds171, zodat ook het maxi-
mumpensioen172 hoger ligt dan in het algemene stelsel van de werknemer (het maximum 
brutomaandbedrag voor een rustpensioen gezin bedroeg op 1 februari 2012 4.893,32 euro 
voor stuurpersoneel en 3.645,12 euro voor het cabinepersoneel t.o.v. 2.581,51 euro voor 
een werknemer in het algemene stelsel).

• De grenzen van de toegelaten arbeid worden bepaald door de wettelijke pensioenleef-
tijd. Aangezien de wettelijke pensioenleeftijd voor dit stelsel 55 jaar bedraagt, kan een 
gepensioneerde hier vanaf 55 jaar evenveel bijverdienen als een gepensioneerde werk-
nemer in het algemene stelsel die 65 jaar is en kan hij dus gedurende een aantal jaren 
meer bijverdienen dan een gewone werknemer die vervroegd met pensioen zou gaan 
(21.436,50 euro bruto t.o.v. 7.421,57 euro bruto)173.

2.2.2 Financiering
De bijzondere pensioenvoordelen werden gefinancierd door de bijkomende bijdragen van 
het vliegend personeel en hun werkgevers. De werknemers betaalden 4,38 % op een maxi-
maal loonplafond en 14,12 % op het verschil tussen het maandelijkse loon en een maximaal 
loonplafond174; de werkgever betaalde respectievelijk 6,12 % en 10,38 % op dezelfde bedra-
gen.

Al in 2005 werd duidelijk dat deze financieringswijze tot structurele tekorten leidde en dat 
maatregelen nodig waren om de leefbaarheid van het stelsel te handhaven. Sinds 1982 was 
al jaarlijks een tekort vastgesteld, maar de tekorten werden tot en met 2003 opgevangen 
door de opgebouwde reserves. Vanaf 2004 waren deze (theoretische) reserves uitgeput en 
moest het Globaal Beheer de jaarlijkse tekorten financieren. Vanaf 2006 werden de bijdrage-
percentages stelselmatig verhoogd tot de oorspronkelijk vastgestelde bijdragevoeten175. On-
danks die verhogingen bleef het stelsel tekorten genereren omdat de geïnde bijdragen nog 
steeds niet in verhouding stonden tot de uitgaven. Uit de financiële analyses blijkt dat de 
bijkomende bijdragen in 2011 slechts 59,24 % (=16.938.554 euro/28.593.270 euro) van de 
pensioenvoordelen van het vliegend personeel dekten. Het Globaal Beheer van de werkne-
mers moest dus bijna 41 % (11,8 miljoen euro) van deze pensioenvoordelen bijpassen en dit 
voor slechts 1.132 gerechtigden. De kosten van de pensioenvoordelen liggen bovendien bijna 
drie maal hoger dan de theoretische pensioenuitgave (= de uitgave indien de gerechtigde 

171 Voor 2011 bedraagt het loonplafond bij een werknemer 49.773,66 euro, voor het stuurpersoneel 77.736,00 euro en 
voor het cabinepersoneel 58.302,00 euro.

172 Het maximumpensioen is het pensioen bij een volledige loopbaan, waarbij de lonen altijd de loonplafonds berei-
ken.

173 Grenzen toegelaten arbeid voor de werknemer algemene regeling van 65 jaar, respectievelijk jonger dan 65 jaar  
(bedragen voor 2011) .

174 Berekend volgens artikel 22 van het koninklijk besluit van 3 november 1969.
175 De sector kon van juli 1997 tot december 2009 genieten van verlaagde bijdragetarieven om de crisis in de sector op 

te vangen. De werkgevers werden enkele jaren zelfs volledig vrijgesteld van de bijdragen, de werknemer betaalde 
wel nog de jaarlijkse bijdrage.
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geen bijkomende pensioenvoordelen zou hebben): in 2011 werden de theoretische pensioen-
uitgaven voor het vliegend personeel geraamd op 10,23 miljoen euro, de pensioenvoordelen 
op 28,59 miljoen euro.

In 2009 richtte de RVP een werkgroep op om de bijzondere regels van het pensioenstelsel 
voor de luchtvaart te onderzoeken, zowel de pensioenregels als de financiering van de re-
geling. Berekeningen176 van deze werkgroep gaven aan dat zonder wijzigingen de jaarlijkse 
uitgaven zouden stijgen van 32,72 miljoen euro in 2012 tot 68,72 miljoen euro in 2027. De 
ontvangsten werden geraamd op 16,08 miljoen euro. Dit betekent dat het jaarlijkse tekort 
zou oplopen van 16,64 miljoen euro tot 52,66 miljoen euro.

Hoewel dit stelsel al sinds 2004 verlieslatend was en de diverse actoren al jarenlang on-
derhandelden, werd er dus geen oplossing gevonden om dit stelsel te hervormen en om 
tegemoet te komen aan de doelstelling van een financieel evenwicht. Over drastische maat-
regelen om de bijdragen sterk te verhogen of de pensioenvoordelen af te bouwen kon geen 
consensus worden bereikt.

2.3 Stelsel van de journalisten

2.3.1 Pensioenvoordelen
Het bijzondere stelsel voor journalisten werd ingevoerd in 1972. Het was in de eerste plaats 
bedoeld ter compensatie van de verloren dienstjaren en als beloning voor hun moed voor 
het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de jaren waarin 
een verhoogde bijdrage werd betaald, ontvangt de gerechtigde een pensioensupplement 
van 33,33 %.

2.3.2 Financiering
De financiële middelen om het pensioen van de beroepsjournalist te verhogen, worden ver-
schaft door:

• een aanvullende bijdrage van de werknemer (1 % op brutoloon) en van de werkgever (2 % 
op brutoloon);

• een jaarlijkse toelage van 99.157,41 euro177 te storten door de Unie van de Belgische pers.

De RVP maakt geen rapporten op voor dit stelsel. Op vraag van de sector en de minister van 
Pensioenen, heeft de RVP eind 2011 wel een analyse gemaakt van de pensioenlasten. Deze 
analyse had enkel tot doel om de huidige realiteit in kaart te brengen, en niet om na te gaan 
of het stelsel vanaf de oprichting ervan financieel in evenwicht was.

De RVP geeft in de analyse aan dat er in haar databanken geen specifieke codes gebruikt 
worden om deze categorie van pensioenen op te volgen en dat ze zich voor deze studie dan 
ook moest baseren op o.m. de bestanden van de toekenningsdiensten en de loopbaange-

176 Document BC/2011/168 bis van 21.10.2011.
177 Deze bijdrage was bedoeld om de verhoogde pensioenen voor de periodes gelegen voor 1 juli 1971, waarvoor geen 

bijdrage was betaald, te financieren en in het KB vastgelegd op 4 miljoen Belgische frank. Dit bedrag werd nooit 
geïndexeerd en niet omgezet naar euro. Deze bijdrage werd ook niet beperkt in de tijd.
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gevens in de databank van Sigedis. De RVP berekende dat de extra pensioenlast 27,4 %178 
bedraagt, bovenop het pensioen van de algemene regeling van de werknemerspensioenen. 
Onderstaande grafiek toont aan dat tot en met 2010 de ontvangen bijdragen voldoende wa-
ren om de extra pensioenlasten van deze sector te dragen.

Evolutie	 2006-2010	 van	 de	 financiering	 van	 de	 extra	 pensioenlasten	 door	 de	 speciale	
 bijdragen (in euro)

regeling van de werknemerspensioenen. Onderstaande grafiek toont aan dat tot en met 2010 de 
ontvangen bijdragen voldoende waren om de extra pensioenlasten van deze sector te dragen. 
 
Evolutie 2006-2010 van de financiering van de extra pensioenlasten door de speciale bijdragen (in euro) 
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 slechts handelt over 5 jaar en daardoor geen volledig beeld geeft van de financiële stromen; 
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Het Rekenhof merkt op dat de studie:

• onvolledig is, aangezien de exacte gegevens niet beschikbaar zijn in de databanken van 
de RVP;

• slechts handelt over 5 jaar en daardoor geen volledig beeld geeft van de financiële stro-
men;

• niet vergelijkbaar is met de studie voor de luchtvaartsector, omdat er o.m. geen rekening 
gehouden wordt met de bijkomende administratiekosten voor de RVP;

• aangeeft dat voor de komende jaren het aantal pensioengerechtigden sterker zal toene-
men dan in het verleden, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat het aantal personen die 
bijdragen tot het stelsel in dezelfde mate zal toenemen, zodat dit stelsel in de toekomst 
onder druk zal staan en de leefbaarheid van dit stelsel voldoende zal moeten worden 
opgevolgd.

Prognoses van de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren werden niet voorgelegd 
aan het Rekenhof.

178 Dit percentage ligt lager dan de 33,33 % omdat de loopbaanjaren van de journalisten meestal niet volledig ge-
presteerd worden in dit speciaal regime.
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2.4 Stelsel van de mijnwerkers

2.4.1 Pensioenvoordelen
De voordelen van dit pensioenstelsel hebben betrekking op de pensioenleeftijd, het aan-
tal vereiste loopbaanjaren, bijkomende tegemoetkomingen onder de vorm van een verwar-
mingstoelage en/of een pensioensupplement en de begrensde lonen na pensionering:

• De pensioenleeftijd bedraagt 55 jaar (ondergronds mijnwerker) of 60 jaar (bovengronds 
mijnwerker) of om het even welke leeftijd zodra men 25 jaar op gewoonlijke en hoofdza-
kelijke wijze als ondergronds mijnwerker heeft gewerkt.

• De pensioenbreuk bedraagt 1/30e per kalenderjaar tewerkstelling als mijnwerker (bij 
loopbaan van minstens 20 jaar).

• Een verwarmingstoelage wordt toegekend ingeval van tewerkstelling in de steenkool-
mijnen gedurende minstens 20 jaar en bedraagt 29,91 euro179 per jaar tewerkstelling als 
mijnwerker met een maximum van 30 jaar.

• De mijnwerker heeft ook recht op een pensioensupplement als hij ten minste 25 jaar als 
ondergronds mijnwerker heeft gewerkt. Dit supplement is sinds 1 januari 1991 gelijk aan 
het verschil tussen het bedrag van het referentiepensioen180 en het totale bedrag van alle 
wettelijke rustpensioenen die betrokkene ontvangt.

• De grenzen van de toegelaten arbeid worden bepaald door de wettelijke pensioenleef-
tijd. Aangezien die voor dit stelsel 55 of 60 jaar bedraagt, kan een gepensioneerde mijn-
werker vanaf deze leeftijd per jaar evenveel bijverdienen als een gepensioneerde werk-
nemer in het algemene stelsel die 65 jaar is en kan hij dus gedurende een aantal jaren 
meer bijverdienen dan een gewone werknemer die vervroegd met pensioen zou gaan 
(21.436,50 euro bruto t.o.v. 7.421,57 euro bruto).

2.4.2 Financiering
De pensioenvoordelen voor mijnwerkers worden bijna volledig gefinancierd door het Glo-
baal Beheer. De RVP heeft wel recht op een jaarlijkse bijdrage181 van het RIZIV (sinds het 
RIZIV de rechten en verplichtingen van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers 
heeft overgenomen). Dat komt omdat de lasten voor het RIZIV verminderd zijn doordat de 
termijn om een rustpensioen te krijgen in de pensioenregeling voor werknemers van zeven-
entwintig jaar ondergrondse arbeid tot vijfentwintig jaar werd teruggebracht. Deze bijdrage 
wordt berekend per werknemer en is gelijk aan het totaal van het invaliditeitspensioen, de 
verwarmingstoelage en het vakantiegeld die de werknemer zou genieten als hij in het inva-
liditeitsstelsel van de mijnwerkers was gebleven, met inachtneming van alle regels inzake 
cumulatie en indexering. Door de sterke daling van het aantal gerechtigden in dit stelsel is 
ook deze bijdrage sterk afgenomen (zie tabel 1). In 2010 genoten nog 169 gerechtigden een 
invaliditeitspensioen mijnwerker.

179 Aan index 133,42 op 01.02.2012
180 Het referentiepensioen is het pensioen dat de gerechtigde zou ontvangen indien hij daadwerkelijk 30 jaar gewoon-

lijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de ondergrond had bewezen. Het rustpensioen voor de niet gepresteerde 
jaren wordt berekend op basis van het forfaitair loon als ondergronds mijnwerker voor het jaar 1995.

181 Art. 37, 3°, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor 
werknemers
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Tabel 1 –   Ontvangsten: RIZIV-bijdrage in euro

Jaar RIZIV-bijdrage

2000 5.266.638,49

2001 5.532.970,58

2002 3.759.930,13

2003 4.362.143,32

2004 1.323.526,92

2005 530.912,51

Bron: Boekhouding RVP – rekening 708.981.4

Het Rekenhof stelt echter vast dat de RVP sinds 2006 geen bijdrage meer ontvangt van het 
RIZIV. Nochtans zijn de wettelijke bepalingen ongewijzigd gebleven. Volgens het RIZIV 
is dit enerzijds te verklaren doordat het geen aanvragen meer ontvangt van de RVP.  An-
derzijds kan het ook zijn dat de mijnwerkers die nu nog in het invaliditeitssysteem zitten, 
verkiezen om deze vergoeding te behouden tot hun 65 jaar (afhankelijk van individuele 
factoren) of dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de reglementering om hun pensioen-
aanvraag te doen. De RVP bevestigde dat hij sinds de automatisering van het beheer van de 
pensioendossiers inderdaad geen bijdrage meer heeft gevraagd. De RVP geeft ook aan dat 
dit geen gevolgen heeft voor het Globaal Beheer, aangezien deze bijdrage al gefinancierd 
werd door het Globaal Beheer. Deze bijdragen zijn, door de uitdoving van het stelsel, sterk 
afgenomen (in 2012 werd nog slechts 31.000 euro opgenomen in het budget van de cel mijn-
werkers).

Omdat de RVP niet over analytische gegevens beschikt over het stelsel van de mijnwerkers, 
is het verder onmogelijk de totale kosten voor het Globaal Beheer, noch de financiële gevol-
gen van de pensioenvoordelen van dit pensioensstelsel weer te geven. De statistieken van 
de RVP bevatten wel diverse gegevens: in de jaarlijkse statistiek wordt het aantal gerechtig-
den opgenomen, in de maandelijkse statistiek (en in de boekhouding) wordt de uitgave voor 
de verwarmingstoelagen opgenomen. Van het pensioensupplement en de totale pensioen-
uitgaven zijn geen afzonderlijke gegevens beschikbaar.

De RVP kon wel de totale uitgave van de rust- en overlevingspensioenen van de gerech-
tigden op de verwarmingstoelage182 berekenen. Hieruit volgt dat de gemiddelde pensioen-
uitgave per gerechtigde voor 2011 1.409,73 euro183 bruto bedraagt, wat niet veel hoger is 
dan het minimumpensioen voor een werknemer met volledige loopbaan (1.332,50 euro op 
1 september 2011).

182 In 2011 hadden 54.861 van de 57.164 (= 95,97 %) van de gepensioneerde mijnwerkers recht op een verwarmings-
toelage.

183 = (880.840.193,52 + 47.104.793,83)/54.861 (=het aantal gerechtigden op een verwarmingstoelage in december 
2011).
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Tabel 2 –   Overzicht statistische gegevens – pensioenstelsel mijnwerkers184

Aantal gerechtigden Verwarmingstoelage 
(in euro)

Rust- en overlevings-
pensioenenMannen Vrouwen Totaal

2007 33.643 33.479 67.122 50.275.325,49 896.171.355,12

2008 32.097 32.366 64.463 50.140.760,01 883.695.334,08

2009 30.620 31.385 62.005 49.367.840,12 908.279.910,00

2010 29.239 30.288 59.527 47.796.898,62 894.654.597,48

2011 27.879 29.285 57.164 47.104.793,83 880.840.193,52

Bron: Jaarlijkse statistieken RVP en boekhouding RVP

2.5 Stelsel van de zeevarenden

2.5.1 Pensioenvoordelen
De voordelen van dit pensioenstelsel hebben betrekking op de pensioenleeftijd, het aantal 
vereiste loopbaanjaren en de begrensde lonen na pensionering:

• De pensioenleeftijd bedraagt 60 jaar.
• De pensioenbreuk: bedraagt 1/40e per kalenderjaar tewerkstelling als zeevarende of 1/14e 

indien er ten minste 168 maanden van 30 dagen bewezen zijn;
• De grenzen van de toegelaten arbeid worden bepaald door de wettelijke pensioenleef-

tijd. Aangezien de wettelijke pensioenleeftijd voor dit stelsel 60 jaar bedraagt, kan een 
gepensioneerde zeevarende vanaf deze leeftijd evenveel bijverdienen als een gepensio-
neerde werknemer in het algemene stelsel die 65 jaar is en kan hij dus gedurende een 
aantal jaren meer bijverdienen dan een gewone werknemer die vervroegd met pensioen 
zou gaan (21.436,50 euro bruto t.o.v. 7.421,57 euro bruto).

2.5.2 Financiering
Er bestaan geen specifieke financieringsregels voor dit stelsel. Alle pensioenuitgaven wor-
den gefinancierd door het Globaal Beheer werknemers.

De RVP houdt geen statistische gegevens bij over de zeevarenden en kan geen informatie 
geven over het aantal rechthebbenden en over de kostprijs van dit stelsel voor het Globaal 
Beheer.

3 Pensioenhervorming

De programmawet van 28 december 2011 schafte de voordelen van de bijzondere stelsels af, 
zodat het pensioen van deze betrokkenen vanaf 1 januari 2012 berekend wordt op basis van 
45en.

184 De pensioenuitgaven werden berekend op basis van de gerechtigden op een verwarmingstoelage en zijn bijgevolg 
onvolledig.
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De regelingen blijven wel nog van toepassing op de werknemers die:

• op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, voor de berekening van de 
volledigheid van hun pensioen;

• op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt, uitsluitend voor de bere-
kening van het pensioen met betrekking tot de periodes voorafgaand aan 1 januari 2012, 
met uitzondering van artikel 3 inzake de leeftijdsvoorwaarde.

Daarnaast konden nog tot 30 april 2012 overgangsmaatregelen bepaald worden voor deze 
stelsels via een koninklijk besluit.

Voor het stelsel van de mijnwerkers en de zeevarenden werden de overgangsmaatregelen 
vastgelegd in het KB van 26 april 2012185. Deze hebben betrekking op de werknemers die op 
31 december 2011 nog niet de leeftijd van 55 jaar bereikt hadden. Ondergrondse mijnwer-
kers zullen zo toch nog op hun 55e op pensioen kunnen blijven gaan (na een loopbaan van 
20 jaar) en ook de zeevarenden met een lange loopbaan kunnen nog een voordelige loop-
baanbreuk genieten. Voor de andere werknemers worden de voordelige pensioenrechten 
afgebouwd.

De wet van 20 juli 2012186 voerde het stelsel van de journalisten opnieuw in. Alle pensioen-
voordelen blijven dus behouden. De RVP moet wel jaarlijks een financiële analyse maken 
en zo nodig maatregelen nemen als het stelsel verlieslatend zou zijn. De precieze regels voor 
deze analyse moeten nog uitgewerkt worden.

Het koninklijk besluit van 20 september 2012 rondt de pensioenhervorming van het vlie-
gend personeel in de burgerluchtvaart af187. Met de overgangsmaatregelen188 worden de 
voorwaarden voor vervroegd pensioen van piloten en cabinepersoneel geleidelijk gelijkge-
schakeld met die van het algemeen stelsel189. Bij de berekening van de loopbaanjaren zullen 
de jaren voor 1 januari 2012 vermenigvuldigd worden met 1,5 voor de piloten en met 1,33 voor 
het cabinepersoneel. De werknemers die 55 jaar zijn op 31 december 2012 of voldoen aan de 
oude loopbaanvoorwaarden, zullen ook nog op pensioen kunnen gaan aan dezelfde voor-
waarden, ongeacht de ingangsdatum van het pensioen. De overgangsmaatregelen schaffen 
ook de bijzondere bijdragen vanaf 1 januari 2012 af. De hervorming heeft voor het Globaal 
Beheer dus een jaarlijkse meerkost tot gevolg van 16,08 miljoen euro (= minderontvangst 
aan bijdragen). Bijgevolg financiert het Globaal Beheer vanaf 2012 de volledige kosten van 

185 KB van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 decem-
ber 2011 houdende diverse bepalingen.

186 Wet van 20 juli 2012 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het 
pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van 
de werknemers.

187 Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid en 119, van de wet van 28 de-
cember 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke 
luchtbaart.

188 De termijn om de overgangsmaatregelen vast te leggen werd verlengd tot 30 september 2012, om het mogelijk te 
maken de onderhandelingen af te ronden.

189 Dit betekent dat vervroegd pensioen pas mogelijk wordt vanaf 62 jaar na een loopbaan van minimum 40 jaar, met 
uitzondering voor diegenen die voldoen aan een loopbaanvoorwaarde van 45 jaar (de loopbaanjaren als lid van het 
vliegend personeel worden bij deze berekening vermenigvuldigd met resp. 1,5 of 1,33 indien het lid werkzaam was 
als piloot of cabinepersoneel.
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de bijzondere pensioenvoordelen (voor 2012 geraamd op 32,72 miljoen euro). Verwacht 
wordt dat die kosten maar geleidelijk zullen afnemen, aangezien de al opgebouwde bijzon-
dere rechten nog betaald moeten worden en dat de hervorming volgens berekeningen van 
de RVP pas vanaf 2022 de minderontvangst van de bijdragen zal compenseren.

4 Besluit en aanbevelingen

Bij gebrek aan een volwaardige analytische boekhouding en de nodige coderingen van de 
verschillende beroepscategorieën in de informaticatoepassingen is de RVP niet in staat 
correcte, volledige en actuele financiële informatie te verschaffen over de kostprijs van de 
bijzondere pensioenstelsels en over de evolutie ervan. Het Rekenhof dringt er dan ook op 
aan dat de boekhouding van de RVP zo zou worden aangepast dat ze per stelsel jaarlijks 
precieze gegevens kan verstrekken over de ontvangen bijdragen, de financiering door het 
Globaal Beheer en de gecumuleerde overschotten (reserves) of tekorten. Ook zou het nuttig 
zijn systematisch prognoses te maken over de evolutie van de kostprijs van de stelsels zodat, 
indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd om de financiële impact ervan voor het Globaal 
Beheer binnen bepaalde perken te houden. Het zou wenselijk zijn dat de RVP daarover jaar-
lijks reglementair of wettelijk zou moeten rapporteren.

Ook moet worden onderzocht waarom de RVP sinds 2006 geen bijdrage meer ontvangt van 
het RIZIV voor het bijzondere stelsel van de mijnwerkers, terwijl de wettelijke bepalingen 
die een dergelijke co-financiering door het RIZIV opleggen ongewijzigd zijn gebleven.

De pensioenhervorming van eind 2011 schafte alle bijzondere pensioenstelsels af. In overleg 
met de betrokken sectoren werden deze stelsels via overgangsmaatregelen in belangrijke 
mate heringevoerd, zodat het effect op de pensioenleeftijd en –uitgaven in de volgende 
jaren zeer beperkt zal zijn. Voor de mijnwerkers, een uitdovend stelsel, zou de pensioenher-
vorming slechts een twaalftal personen treffen, voor de zeevarenden wijzigt er niets voor 
diegenen die al een lange carrière hebben. De journalisten behouden hun stelsel, mits de 
RVP jaarlijks een financieel verslag opmaakt.

Voor het stelsel van het vliegend personeel zal de eerstkomende jaren een meerkost van 
16,08 miljoen euro afgebouwd moeten worden, alvorens de hervormingen tot een effectie-
ve besparing zullen leiden. Door de onmiddellijke afschaffing van de bijzondere bijdragen 
vanaf 1 januari 2012 en de minderontvangst daardoor moet het Globaal Beheer dat bedrag 
zelf dragen, aangezien de al opgebouwde bijzondere rechten nog betaald moeten worden. 
Bijgevolg financiert het Globaal Beheer vanaf 2012 de volledige kosten van de bijzondere 
pensioenvoordelen (voor 2012 geraamd op 32,72 miljoen euro). Verwacht wordt dat die kos-
ten maar geleidelijk zullen afnemen en dat de hervorming pas vanaf 2022 de minderont-
vangst van de bijdragen zal compenseren.

5 Antwoord van de administratie en van de minister

De RVP antwoordt dat hij de uitgaven registreert volgens type voordeel (rustpensioen, over-
levingspensioen, vakantiegeld,…) binnen het werknemersstelsel in zijn geheel. Volgens de 
instelling is het niet de rol van de boekhouding om de details van de uitbetaalde prestaties 
bij te houden per stelsel (arbeider, bediende, mijnwerkers, zeevarenden, journalisten, bur-
gerluchtvaart…) waarin de volledige of een deel van de loopbaan van de gerechtigde werd 
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uitgeoefend. De RVP zal voortaan wel de nodige statistische gegevens verzamelen om een 
jaarverslag op te stellen over de financiële situatie van het stelsel voor beroepsjournalisten 
zoals bepaald bij de wet van 20 juli 2012.

De minister sluit zich aan bij de reactie van de RVP op de gemaakte opmerkingen.
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In 2009 en 2010 werden verschillende maatregelen genomen om de economische crisis het 
hoofd te bieden. Deze maatregelen die oorspronkelijk als tijdelijk waren bedoeld, werden her-
haaldelijk verlengd en inmiddels voor onbepaalde tijd bestendigd.

In 2011 bedragen de uitgaven van de RVA voor de collectieve schorsing van de arbeidsovereen-
komst voor bedienden, sinds de invoering van de maatregel, 33,6 miljoen euro en de uitgaven 
voor de crisispremie voor arbeiders 78,5 miljoen euro.

Het onderzoek van het Rekenhof heeft aangetoond dat aan de maatregelen meerdere risico’s 
van oneigenlijk gebruik zijn verbonden die de FOD WASO en de RVA, die de maatregelen uit-
voeren, onvoldoende beheersen. Dat komt voornamelijk doordat de regelgeving niet altijd slui-
tend is om mogelijke misbruiken te voorkomen. Ook werd noch bij de opmaak, de verlengingen 
of de bestendiging van de maatregelen een analyse gemaakt van de risico’s met de bedoeling 
hiervoor juridisch, organisatorisch en procedureel de nodige controlemaatregelen te nemen.

Het Rekenhof beveelt aan dat, nu de maatregelen voor onbepaalde tijd zijn bestendigd, een 
dergelijke risicoanalyse alsnog wordt gemaakt en de hiaten in de controle en de reglementering 
worden weggewerkt.

1 Context

1.1 Onderzochte materie
In de strijd tegen de economische crisis werd in 2009 en 2010 een aantal tijdelijke maat-
regelen genomen190. Enkele hiervan werden herhaaldelijk verlengd en tegelijk werden de 
voorwaarden191 versoepeld. Het Rekenhof onderzocht die maatregelen die in 2011 van kracht 
waren, verder bestendigd werden192 en vanaf 2012 definitief zijn geworden en die door de 
RVA gefinancierd worden:

• de collectieve schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden (tijdelijke werk-
loosheid bedienden of crisisschorsing bedienden)193;

• de crisispremie voor arbeiders194.

1.2 Onderzoek
Het Rekenhof heeft in de periode april 2011 – juni 2012 nagegaan in welke mate de maatre-
gelen werden gebruikt, wat ze aan de RVA hebben gekost en of er voldoende controles zijn 
die kunnen garanderen dat ze enkel voor de in de wet bedoelde gevallen worden gebruikt.

Het heeft hiervoor de toepassing van de reglementering, documenten, de informatiestroom 
tussen de diverse actoren en de werkwijze van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (FOD WASO) en RVA onderzocht. Om na te gaan of de crisisschorsing bedienden 

190 De collectieve arbeidsduurvermindering, het Win-Winaanwervingsplan en het crisistijdskrediet komen niet aan 
bod in dit artikel.

191 Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.
192 Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaa-

tregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering 
met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

193 Art 21.e.v. van de wet van 19 juni 2009, houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
194 Art. 148 e.v. van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.
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enkel ten goede is gekomen van ondernemingen in moeilijkheden, werden voor 100 wille-
keurig geselecteerde ondernemingen analyses verricht aan de hand van de jaarrekeningen, 
zoals neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank.

De bevindingen van het Rekenhof werden op 8 augustus 2012 meegedeeld aan de minister 
van Werk, de administrateur-generaal van de RVA en de voorzitter van het directiecomité 
van de FOD WASO. De administrateur-generaal van de RVA heeft bij brief van 4 septem-
ber 2012 geantwoord. De voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO heeft bij brief 
van 2 oktober 2012 geantwoord. De antwoorden zijn opgenomen onder punt 6. De minister 
van Werk had bij de afsluiting van dit boek nog niet geantwoord.

2 Risicoanalyse en inzet controlemiddelen

Bij de invoering van anticrisismaatregelen mag worden verwacht dat de instanties die de 
maatregelen voorstellen en uitvoeren, de risico’s ervan analyseren en op basis daarvan juri-
disch, organisatorisch en procedureel de nodige voorzorgen nemen en controles inbouwen 
om oneigenlijk gebruik ervan zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten.

De FOD WASO noch de RVA zijn op de hoogte van dergelijke risicoanalyses. De RVA stelt 
dat dit onder de verantwoordelijkheid valt van de instantie die de nieuwe regelgeving heeft 
opgesteld, in casu de regering. De RVA werd ook niet geconsulteerd over de controleerbaar-
heid van de maatregelen, hoewel hij ze uiteindelijk moest uitvoeren en financieren.

De toewijzing van de bijkomende taken inzake anticrisismaatregelen aan de RVA ging niet 
gepaard met de uitbreiding van zijn controlekorps. De beperkte middelen voor controle 
worden daarom prioritair ingezet in domeinen die grotere risico’s op fraude en misbruiken 
vertonen. RVA schat het risico op oneigenlijk gebruik van de crisismaatregelen in als gering 
omdat de regeling slechts in beperkte mate gebruikt is, de budgetten niet volledig benut 
werden en er geen aanwijzingen zijn van regelmatig oneigenlijk gebruik.

3 Crisisschorsing bedienden

3.1 Maatregel
De crisisschorsing voor bedienden is een maatregel waarbij ondernemingen in moeilijkhe-
den195 de arbeidsovereenkomst voor hun bedienden kunnen schorsen wegens economische 
redenen. De bediende ontvangt dan een crisisuitkering van de RVA, verhoogd met een sup-
plement van de werkgever.

De erkenning als onderneming in moeilijkheden gebeurt na een controle door de Com-
missie Ondernemingsplannen binnen de FOD WASO als het een dossier betreft waarin de 
werkgever een ondernemingsplan opstelt, en door het werkloosheidsbureau van de RVA 
wanneer de werkgever zich baseert op een cao.196

195 Het begrip onderneming in moeilijkheden wijkt af van hetzelfde begrip dat wordt gebruikt in de context van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag.

196 Alvorens gebruik te kunnen maken van de crisismaatregel moet de onderneming beschikken over een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) of een ondernemingsplan dat is goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplan-
nen (opgericht binnen de FOD WASO) en die het gebruik van de maatregel toestaat.
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De onderneming moet aantonen dat ze voldoet aan de voorafgaande algemene voorwaar-
den197 van daling van de omzet, productie of bestellingen met minstens 10 % ofwel een 
tijdelijke werkloosheidsgraad arbeiders om economische redenen van minstens 10 % om 
te worden erkend als onderneming in moeilijkheden. Dat blijkt uit het RVA-formulier198 
“Crisiswet 1/2” dat de onderneming aan de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het bevoegde 
werkloosheidsbureau van de RVA199 moet bezorgen. In het formulier geeft de onderneming 
aan waarom ze denkt een beroep te kunnen doen op de crisismaatregel en staaft ze dat met 
bewijsstukken. Bij de controle van de preliminaire aangifte kijkt het bureau na of de ver-
meldingen op het formulier overeenstemmen met de bijlagen en rekent het na of de daling 
van het criterium met 20 % / 15 % / 10 % werd gerespecteerd.

De maatregel zou aanvankelijk gelden van juli tot december 2009, maar de regering ver-
lengde de maatregel geleidelijk aan en versoepelde tegelijk de voorwaarden. Vanaf 1 janu-
ari 2012 werd de crisisschorsing voor bedienden omgevormd tot de regeling van schorsing 
van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid voor onderne-
mingen in moeilijkheden (regeling schorsing bedienden) met soepelere voorwaarden voor 
de economische werkloosheid voor bedienden.

3.2 Financiële impact voor de RVA

Tabel 1 –  Begroting en uitgaven crisisschorsing (bedragen in miljoen euro)

Crisisschorsing Begroting Uitgaven Gemiddeld aantal 
begunstigden

Aantal  
betalingen

2009 (6 maanden) 75,5 9,4 4.828 28.965

2010 23,8 18,6 4.499 53.990

2011 4,4 5,6 1.412 16.950

Totaal 103,7 33,6 / 99.905

Bron: financiële diensten RVA

Voor 2012 werd er 9,3 miljoen euro aan uitgaven begroot voor de regeling schorsing bedien-
den. Tot en met juni 2012 werd al 2,9 miljoen euro uitgegeven. Het betrof 9.043 betalingen 
aan gemiddeld 1.507 begunstigden.

3.3 Beheersing van de risico’s

3.3.1 Evolutie van de economische toestand van de ondernemingen
Of de onderneming beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden om de maatregel te kun-
nen genieten, wordt enkel bij de indiening van de aanvraag tot erkenning als onderneming 
in moeilijkheden gecontroleerd. Daarna wordt niet meer nagegaan of de onderneming nog 

197 Bij aanvang in juli 2009 gold een daling van omzet, productie, bestellingen met 20 % of een tijdelijke werkloosheid 
wegens economische redenen voor de arbeiders van minstens 20 % om in aanmerking te komen. Vanaf 2010 werd 
dit verlaagt tot 15 % voor de criteria omzet, productie en bestellingen. Vanaf 1 januari 2012 werden de criteria 
verder verlaagd tot een daling van 10 % van de omzet, productie, bestellingen of een tijdelijke werkloosheid van 
minstens 10 %.

198 Vanaf 1 januari 2012 werd het RVA formulier crisiswet 1/2 vervangen door het RVA-formulier C 106 A.
199 Ingeval van een ondernemingsplan moet een kopie ingediend worden bij FOD WASO.
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aan de voorwaarden voldoet. Daardoor kan de onderneming zelfs nog steeds gebruik ma-
ken van de maatregel in latere kwartalen waarin de omzet, productie en bestellingen niet 
langer gedaald zijn met het vereiste percentage of zelfs gestegen zijn boven het niveau van 
voor de crisis.

Uit de ondernemingen die bij RVA in de jaren 2009 t.e.m. 2011 een preliminaire aangifte 
deden op basis van het criterium omzetdaling, het belangrijkste criterium om gebruik te 
maken van de maatregel, toetste het Rekenhof bij een willekeurige steekproef van 100 on-
dernemingen de jaaromzet aan de hand van de bij de balanscentrale neergelegde jaarreke-
ningen200.

Voor tien ondernemingen werd vastgesteld dat hun jaaromzet slechts in beperkte mate 
daalde (drie gevallen) of zelfs steeg (zeven gevallen) in het jaar van gebruik van de maatre-
gel. Drie bedrijven slaagden erin hun jaaromzet met 15 %, 25 % en zelfs 46 % te doen stijgen 
in het jaar van gebruik van de maatregel.

Het Rekenhof stelt vast dat de wetgever geen rekening houdt met een eventueel econo-
misch herstel van de onderneming. De jaaromzet uit de jaarrekening is niet opgenomen als 
criterium in de wetgeving en kan bijgevolg niet op dezelfde hoogte gesteld worden als de 
voorwaarde om gebruik te maken van de maatregel, namelijk slechts in één kwartaal een 
omzetdaling van 20/15/10 %.

De wetgever heeft de maatregelen meermaals en telkens op de valreep verlengd, dikwijls 
voor de duur van een kwartaal, en heeft daarom bepaald dat een automatische verlenging 
of verlenging op aanvraag mogelijk was. Daardoor werd het ondernemingsplan van onder-
nemingen die al in 2009 of in 2010 gebruik maakten van de maatregelen, verlengd volgens 
de wettelijke regels (automatische verlenging ofwel verlenging op aanvraag). De onderne-
ming hoefde geen nieuwe aanvraag in te dienen en niet opnieuw te bewijzen aan de hand 
van de wettelijke criteria dat ze nog steeds in moeilijkheden verkeert.

Ook bij de verlenging stelt het Rekenhof vast dat de wetgever geen rekening hield met een 
eventueel economisch herstel van de onderneming. Hierdoor kon een onderneming, als ze 
gedurende één kwartaal aan de voorwaarden voldeed, tot drie jaar lang (van 2009 tot en 
met 2011) gebruik maken van de anticrisismaatregelen, zelfs als ze niet langer voldeed aan 
het crisiscriterium.

Omdat nog niet alle ondernemingen hun jaarrekening over 2011 hadden neergelegd, kon dit 
niet voor de volledige steekproef worden nagegaan. Niettemin bleven drie ondernemingen 
gedurende meerdere jaren de maatregel gebruiken terwijl een gunstige evolutie zichtbaar 
was in de jaaromzet.

200 In de onderzochte jaarrekeningen van de 100 geselecteerde ondernemingen werd vastgesteld dat 23 onderne-
mingen niet hun jaaromzet opnamen in de jaarrekening maar de brutomarge. Dit is het verschil tussen omzet en 
aankopen. De brutomarge werd niet opgenomen als criterium in de wetgeving en kan bijgevolg niet op dezelfde 
hoogte worden gesteld met de omzet maar het is wel verwonderlijk dat bedrijven die een beroep doen op de an-
ticrisismaatregel wegens dalende omzet toch stijgende brutomarges vertonen. Van twee ondernemingen was de 
brutomarge meerdere jaren op rij hoger en zelfs tot 62 % gestegen in het jaar van gebruik van de maatregel. Dit 
betekent dat ze ofwel in de andere kwartalen zeer sterk presteren of dat ze hun kostenstructuur hebben herzien.
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Naar aanleiding van de bestendiging van de maatregel vanaf 2012 heeft de FOD WASO er 
bij de beleidscel van de minister van Werk op aangedrongen geen verlengingen meer toe 
te staan, waardoor een nieuwe aanvraag moet worden ingediend die zal worden gecon-
troleerd. Eenmaal goedgekeurd kan de onderneming echter opnieuw gebruikmaken van 
de maatregel en dit tot de duurtijd van de cao of het ondernemingsplan (eventueel voor 
onbepaalde duur).

De wet bepaalt wel dat de Koning de criteria tot erkenning van onderneming in moeilijkhe-
den kan wijzigen. De RVA en FOD WASO plannen daartoe geen initiatieven.

3.3.2 Het jaar 2008 als referentiejaar voor de berekening van de omzetdaling
Als referentieperiode om de daling aan te tonen werd steeds het overeenkomstige kwartaal 
van 2008 gebruikt en niet het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar. Ook bij 
de verlengingen en bestendiging van de maatregel wordt nog steeds 2008 als referentiepe-
riode gebruikt.

Het referentiejaar 2008 is het jaar dat de economische crisis voorafgaat. Veel ondernemin-
gen verkeerden op dat ogenblik nog niet in economische moeilijkheden, maar kenden van-
af 2009 een daling van hun omzet, productie, bestellingen of een toename van tijdelijke 
werkloosheid. Door de vergelijking met een jaar uit de eindfase van opgaande conjunctuur, 
wordt de vereiste daling sneller bereikt. Er wordt immers geen rekening gehouden met het 
normale verloop van de conjunctuur in cycli.

Er zijn geen aanwijzingen dat bij de bestendiging van de maatregel in 2012 werd geëvalu-
eerd of het nog efficiënt was de resultaten van het jaar 2008 als referentieperiode te gebrui-
ken om de economische toestand van de ondernemingen te toetsen.

De wet bepaalt dat de Koning het refertejaar kan wijzigen. Er werd nog geen gebruik ge-
maakt van die mogelijkheid.

3.3.3 Hoedanigheid van de aanvrager
De aanvraag kan betrekking hebben op een juridische entiteit of een technische bedrijfs-
eenheid (TBE). De TBE kan samen met andere TBE’s een juridische entiteit vormen of de 
TBE kan bestaan uit meerdere juridische entiteiten.

Voor een TBE die onderdeel is van een juridische entiteit kan de graad van tijdelijke werk-
loosheid van arbeiders als criterium worden ingeroepen. Of de voorgestelde opdeling in 
TBE’s correct is, wordt niet gecontroleerd.

Indien een ondernemingsplan wordt ingediend op het niveau van een TBE die bestaat uit 
verschillende juridische entiteiten, dan kunnen, als dit plan wordt goedgekeurd, alle juridi-
sche entiteiten van de betrokken TBE de crisismaatregel invoeren, ook al verkeren sommige 
niet in economische moeilijkheden.

3.3.4 Juistheid van de bij de aanvraag ingediende gegevens
De procedure bevat een aantal voorwaarden die worden getoetst aan de hand van de ge-
gevens die bij de aanvraag worden meegedeeld. Het Rekenhof stelt vast dat de controles 
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van de juistheid van die gegevens niet sluitend zijn en dat de kans op detectie van fouten 
beperkt is.

De controle op omzetdaling gebeurt op basis van een kopie van de btw-aangifte en een 
verklaring op eer dat de vermelde gegevens correct zijn. Er is geen controle of dit werkelijk 
de ingediende btw-aangifte is en of de bedragen erin betrouwbaar zijn. Nochtans zou syste-
matisch aan de btw-administratie kunnen worden gevraagd te bevestigen dat de vermelde 
omzet overeenstemt met de officiële btw-aangifte.

Het Rekenhof heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat voor eenzelfde onderneming in de dossiers 
bij de FOD WASO en de RVA verschillen waren in de twee kopieën van de btw-aangiftes, 
wat niet kan. Verder reageerde de onderneming op de initiële afwijzing van haar aanvraag 
met het argument dat een btw-aangifte een fout getal bevatte door een tikfout. De RVA 
ging hiermee akkoord maar de correcte btw-aangifte of een bewijs van rechtzetting naar 
de btw administratie zat niet in het dossier.

Bovendien bestaat het risico dat een onderneming met het oog op haar aanvraag de btw-
aangifte voor het betreffende kwartaal manipuleert door facturen tijdelijk uit te stellen 
of door te schuiven binnen een groep van ondernemingen. De betrouwbaarheid van de 
bedragen in de btw-aangifte zou kunnen worden geëvalueerd door de opeenvolgende btw-
aangiftes van de onderneming tijdens een zekere periode te vergelijken. Dat gebeurt tot nu 
toe niet.

Om de daling van de bestellingen of productie te staven, vragen de RVA en de FOD WASO 
boekhoudkundige stukken op, vaak met een verklaring op eer over de correctheid van de 
gegevens. RVA verklaarde dat deze stukken altijd grondig worden onderzocht en het dos-
sier altijd wordt voorgelegd aan de directeur van het werkloosheidsbureau. De FOD WASO 
verklaarde dat bij wijze van steekproef enkele achterliggende bestelbonnen en/of facturen 
opgevraagd worden, en ook kopieën van btw-aangiften. Daarnaast vraagt de FOD WASO 
soms ook de dagen economische werkloosheid of de evolutie van het aantal arbeidsuren 
op als bijkomend bewijs dat de onderneming al dan niet in economische moeilijkheden 
verkeert. Dat zijn echter gegevens over voorbije kwartalen terwijl bestellingen en productie 
vaak pas een weerslag zullen hebben in volgende kwartalen. Er zit bijgevolg een timing-
verschil tussen de criteria die gecheckt worden en de impact van gedaalde bestellingen, 
waardoor deze controles niet sluitend zijn en slechts louter indicatief. Veeleer moeten be-
stelbonnen en facturen van volgende kwartalen onderzocht worden om te verifiëren of ze 
niet tot het kwartaal behoren op basis waarvan de onderneming een beroep wenst te doen 
op de maatregel.

In totaal weigerde de Commissie Ondernemingsplannen 116 ondernemingsplannen, waar-
van een zestal omdat de daling van de bestellingen of productie niet afdoende werd aange-
toond. De ondernemingen kunnen echter een nieuw dossier indienen (eventueel op basis 
van een ander criterium) als ze bijvoorbeeld in een volgend kwartaal wel beantwoorden aan 
de criteria. Op verzoek van de leden van de Commissie Ondernemingsplannen verwijst de 
FOD WASO in zijn weigering uitdrukkelijk naar die mogelijkheid.
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3.3.5 Graad van tijdelijke werkloosheid
Bij de graad van tijdelijke werkloosheid van arbeiders worden de vermeldingen op het for-
mulier gecontroleerd, maar stemt de RVA niet systematisch af met de RSZ of de gegevens 
op het formulier overeenstemmen met de ingediende RSZ-aangifte. De FOD WASO doet 
dat wel in zijn dossiers, voor het betreffende kwartaal. Latere kwartalen worden niet onder-
zocht omdat dat niet wettelijk of reglementair verplicht is.

Een firma diende een ondernemingsplan in op basis van economische werkloosheid van 
50 % gebaseerd op cijfers van het derde trimester 2011. De RVA verwittigde de FOD WASO 
dat tegen de onderneming een onderzoek werd gestart wegens een vermoeden van onei-
genlijk gebruik van het systeem van economische werkloosheid. De RVA weigerde de eco-
nomische werkloosheid van de arbeiders vanaf november 2011, maar bevestigde wel aan de 
FOD WASO de correctheid van de cijfers economische werkloosheid arbeiders van het der-
de trimester 2011. Bijgevolg keurde de Commissie Ondernemingsplannen dit dossier goed.

Het werkloos stellen van personen die wegens werkgebrek inactief zijn, is op zich geen 
misbruik of oneigenlijk gebruik. Dat is wel het geval als een werknemer aangegeven wordt 
als werkloos terwijl hij toch aan het werk is. Volgens RVA wordt dit vermeden door dezelfde 
RVA-controleprocedure te gebruiken als die voor tijdelijk werkloze arbeiders.

Een ander potentieel oneigenlijk gebruik kan erin bestaan dat de werkgever gebruik maakt 
van de crisisschorsing en vervolgens combineert met het inschakelen van goedkopere201 
(interim)arbeid. Daardoor wentelt de werkgever bepaalde lasten af op de sociale zekerheid 
en werkt hij voort tegen een lagere kostprijs.

Doordat de controles op de voorwaarden voor economische werkloosheid niet sluitend zijn 
en een wettelijke of reglementaire verplichting ontbreekt om te blijven controleren of aan 
de criteria voldaan blijft, is oneigenlijk gebruik van de anticrisismaatregelen niet uitgeslo-
ten.

3.3.6 In crisis maar toch resultaatgebonden bonussen
Sinds 1 januari 2008 mag een werkgever niet-recurrente resultaatgebonden voordelen202 
toekennen aan werknemers als vooraf bepaalde collectieve doelstellingen worden gehaald. 
Dat de doelstellingen worden gehaald, mag echter nog niet met zekerheid vaststaan op het 
moment dat de niet-recurrente voordelen worden ingevoerd. Deze bonusregeling is gun-
stig voor de werknemer omdat hij vrijgesteld is van belasting203. Voor de werkgever zijn de 
voordelen onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33 % maar de 
werkgever kan de voordelen en bijdragen aftrekken als beroepskosten.

Op de populatie van ondernemingen die gebruik maakten van de anticrisismaatregelen, 
gebruikten 256 (12,1 %) ook de bonusregeling van niet-recurrente resultaatgebonden voor-
delen. In de selectie van 100 ondernemingen hebben 14 dit gebruik gecombineerd, waarvan 

201  Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de doelgroepverminderingen van RSZ of de activeringsstelsels van RVA 
waarbij het loon van een tewerkgestelde werkloze voor een gedeelte bestaat uit een activeringspremie van RVA.

202  Zie hierover Rekenhof, “Toekenning van niet-recurrente resultaatgebonden voordelen aan werknemers” in: Boek 
2011 over de Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2011, p. 147-159. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

203 Tot het geïndexeerde plafondbedrag (2.200 euro).
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7 gedurende meerdere jaren. Enkele van deze ondernemingen zijn bovendien het afgelopen 
jaar in de media geweest in het kader van herstructureringen, ontslagen en brugpensioe-
nen.

Hoewel het gebruik van de anticrisismaatregelen dat van niet-recurrente resultaatgebon-
den voordelen niet uitsluit, is het wel opmerkelijk dat een onderneming in moeilijkheden er 
toch in slaagt zijn doelstellingen te realiseren, en dit gedurende meerdere jaren, en zo een 
fiscaal gunstige bonus in de vorm van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kan 
uitkeren aan zijn personeelsleden.

4 Crisispremie voor ontslagen arbeiders

4.1 Maatregel
Bij de eerste verlenging van de anticrisismaatregelen werd ook de maatregel crisispremie 
voor ontslagen arbeiders204 ingevoerd. De crisispremie voor ontslagen arbeiders werd meer-
maals verlengd tot 31 maart 2011 en werd uiteindelijk bestendigd door de wet van 12 april 2011.

Ontslagen arbeiders kunnen vanaf 1 januari 2010 recht hebben op een bijkomende crisispre-
mie205. De premie bedraagt 1.666 euro in geval van ontslag na een voltijdse tewerkstelling en 
is bij deeltijdse arbeid proportioneel aan de tewerkstellingsbreuk.

De RVA206 en de werkgever207 betalen samen de premie. De RVA betaalt de crisispremie 
echter volledig als:

• de arbeider werd ontslagen door een kleine onderneming van minder dan tien werkne-
mers die in economische moeilijkheden verkeert en een vrijstelling van betaling van de 
crisispremie gekregen heeft van de Commissie Ondernemingsplannen (FOD WASO);

• de arbeider minder dan zes maanden anciënniteit heeft op het tijdstip van het ontslag;
• de arbeider minder dan één jaar ononderbroken anciënniteit heeft op het tijdstip van de 

mededeling door de werkgever van de intentie tot collectief ontslag;
• er minstens één van volgende maatregelen werd genomen:

• tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek208;

• een collectieve arbeidsduurvermindering209;
• het crisistijdskrediet.

Op 1 januari 2012 is de crisispremie omgevormd tot een ontslaguitkering met nagenoeg 
ongewijzigde regels. Ze wordt echter volledig betaald door de RVA210. Het bedrag is aange-
past vanaf 2012 en wordt toegekend op basis van de anciënniteit (respectievelijk 1.250 euro, 

204 De crisispremie wordt fiscaal niet belast en wordt vrijgesteld van sociale bijdragen. De premie is bovendien cumu-
leerbaar met werkloosheidsuitkeringen.

205 Art. 148 tot 156 wet houdende diverse bepalingen van 30.12.2009 en art. 13 tot 20 wet van 01.02.2011 houdende 
verlenging van de crisismaatregelen.

206 Twee derden of 1.111 euro bij voltijdse tewerkstelling.
207 Een derde of 555 euro bij voltijdse tewerkstelling.
208 Art. 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
209 Titel I van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
210 Omdat de RVA vanaf 2012 de premie volledig ten laste neemt, worden de dossiers ontslaguitkering voor onderne-

mingen met minder dan 10 werknemers niet meer voorgelegd aan de Commissie Ondernemingsplannen.
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2.500 euro en 3.750 euro voor arbeiders met minder dan 5 jaar, tussen 5 en 10 jaar en met 
meer dan 10 jaar anciënniteit).

4.2 Financiële impact voor de RVA

Tabel 2 –  Begroting en uitgaven crisispremie (bedragen in miljoen euro)

Crisispremie Begroting Uitgaven Aantal betalingen

2010 27,1 31,0 27.290

2011 43,8 47,5 42.291

Totaal 70,9 78,5 69.581

Bron: financiële diensten RVA

Voor 2012 is er voor de ontslaguitkering 47,1 miljoen euro begroot. De uitgaven tot en met 
juni bedragen 28,2 miljoen euro gespreid over 21.756 betalingen.

4.3 Beheersing van risico’s

4.3.1 Het volledig ten laste nemen door de RVA van de crisispremie
Als de RVA de crisispremie volledig ten laste neemt omdat er tijdelijke werkloosheid wegens 
werkgebrek, collectieve arbeidsduurvermindering of crisistijdskrediet wordt ingeroepen, 
controleert de RVA niet systematisch of aan de voorwaarden wel effectief is voldaan. De 
RVA vertrouwt hierbij op de verklaring op eer van de werkgever en elk werkloosheidsbu-
reau heeft de bevoegdheid om op elk moment de juistheid van de verklaringen na te gaan. 
Slechts bij aanwijzingen van misbruik wordt de verklaring van de werkgever vergeleken met 
de eigen gegevens over crisistijdskrediet en over tijdelijke werkloosheid en dit voordat de 
premie wordt toegekend.

De RVA nam de crisispremie volledig ten laste als de arbeider minder dan zes maanden 
anciënniteit heeft op het tijdstip van het ontslag. Gezien de beperkte duur van de proef-
periode en de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst al na een zeer korte periode te beëin-
digen, bestond het risico dat de crisispremie in sommige gevallen niet in verhouding staat 
tot de werkelijk gepresteerde arbeid. Dit kan aanleiding geven tot oneigenlijk gebruik. Het 
oneigenlijke gebruik wordt gedeeltelijk beperkt doordat een arbeider met minder dan zes 
maanden anciënniteit niet opnieuw recht heeft op een crisispremie als hij reeds eerder een 
crisispremie kreeg voor een ontslag waarbij hij ook minder dan zes maanden anciënniteit 
had. Een arbeider met meer dan zes maanden anciënniteit die ontslagen wordt, opnieuw 
aangeworven en vervolgens opnieuw ontslagen wordt binnen zes maanden, had wel twee-
maal recht op de crisispremie.

De RVA bevestigt dat het niet denkbeeldig is dat het systeem in sommige gevallen oneigen-
lijk gebruikt wordt. Hij controleert dit niet structureel, aangezien het recht op de premie 
van objectieve gegevens afhangt en de administratie het niet kan weigeren als aan deze 
objectieve gegevens is voldaan.

De RVA hield geen statistieken bij van de oorzaken waarom de crisispremie volledig ten 
laste van RVA viel. Er zijn wel gegevens over de aanvraag tot terugbetaling van de crisispre-
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mie die de werkgever betaalde maar die, ingevolge een wetswijziging met terugwerkende 
kracht, ten laste valt van de RVA. Deze gegevens kunnen een aanwijzing geven en hieruit 
blijkt dat voornamelijk anciënniteit van minder dan zes maanden de vaakst voorkomende 
reden was om de crisispremie volledig ten laste van RVA te laten vallen. Van de 1.110 aanvra-
gen betroffen liefst 920 een anciënniteit van minder dan zes maanden.

Sinds 2012 is het risico op mogelijk oneigenlijk gebruik verder ingeperkt omdat de arbeider 
met minder dan zes maanden anciënniteit op het tijdstip van het ontslag niet langer recht 
heeft op een ontslaguitkering.

4.3.2 Recht op premie ondanks wederindienstneming
De wetgeving211 bepaalt dat de Koning nadere regels kan vastleggen voor de terugbetaling 
van de door de RVA betaalde crisispremie in geval van wederindienstneming binnen een 
termijn van drie maanden volgend op het ontslag. De Koning heeft hier echter geen uitvoe-
ring aan gegeven. Bijgevolg kon een ontslagen arbeider een crisispremie ontvangen, eventu-
eel volledig ten laste van RVA en vervolgens opnieuw in dienst treden bij dezelfde werkge-
ver of een andere onderneming uit dezelfde groep. Er is immers geen enkele reglementaire 
bepaling die de toekenning van de crisispremie verbiedt bij een werkhervatting bij dezelfde 
werkgever. Dit werd dan ook niet opgevolgd. Er zijn geen cijfers beschikbaar over hoeveel 
genieters van een crisispremie of ontslaguitkering opnieuw aan de slag zijn gegaan bij hun 
zelfde werkgever. Wanneer een arbeider vervolgens opnieuw ontslagen zou worden, is het 
zelfs mogelijk dat hij opnieuw aanspraak kon maken op een crisispremie.

Deze praktijk wordt ook vermeld in een publicatie van een uitbetalingsinstelling waarin 
gesteld wordt dat elk ontslag het recht opent op een crisispremie zodra voldaan aan de 
voorwaarden en dat zo het risico bestaat "op misbruik in malafide bedrijven waar werkgever 
en werknemer onder één hoedje spelen".

Bij de bestendiging werden in de wetgeving over de ontslaguitkering evenmin maatregelen 
opgenomen over een terugbetaling van de door de RVA betaalde premie in geval van weder-
indienstneming.

Wel werd bepaald dat de ontslaguitkering slechts éénmaal per kalenderjaar toegekend kan 
worden na een ontslag bij dezelfde werkgever. Deze aanvulling kan gedeeltelijk het onei-
genlijk gebruik beperken maar ze verhindert niet dat éénmaal per jaar een ontslaguitke-
ring moet worden uitbetaald hoewel men opnieuw in dienst gaat bij dezelfde werkgever. 
Evenmin verhindert ze dat arbeiders die in dienst zijn getreden bij een gerelateerde onder-
neming uit dezelfde groep daar opnieuw een ontslaguitkering ten laste van RVA kunnen 
krijgen, zelfs binnen hetzelfde kalenderjaar.

In het beheerscomité van RVA van 15 december 2011 werd naar aanleiding van een ministeri-
ele adviesvraag over het ontwerp van koninklijk besluit inzake de ontslaguitkering, ook ge-
wezen op het risico van oneigenlijk gebruik bij ontslag en aansluitende herindienstneming. 
De notulen vermelden "Werkgever en werknemer zouden kunnen elk jaar overeenkomen deze 
techniek toe te passen met het oog op de toekenning van de premie. De werkloosheidsbureaus 

211 Artikel 154, § 1, 5e lid, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.
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werden het voorbije jaar trouwens reeds geconfronteerd met dergelijke constructies." Hoewel 
de aandacht van de minister op dit risico van oneigenlijk gebruik gevestigd werd, werd er 
geen verder gevolg aan gegeven.

4.3.3 Timing ontslag door variabiliteit van de ontslaguitkering in verhouding tot de 
anciënniteit

De verhoging van de ontslaguitkering ingeval van langere anciënniteit (vanaf 5 jaar) heeft 
tot gevolg dat het voor de arbeider interessanter werd om ontslagen te worden na 31 decem-
ber 2011. In plaats van de oorspronkelijke crisispremie van 1.666 euro zou hij dan immers 
2.500 of zelfs 3.750 euro kunnen ontvangen.

Arbeiders die net voor het jaareinde van 2011 ontslagen werden, konden echter ook de ho-
gere bedragen krijgen als hun zelfde werkgever hen opnieuw in dienst nam en na het jaar-
einde opnieuw ontsloeg. Een sociaal secretariaat heeft deze werkwijze die in een hogere 
ontslagvergoeding resulteert ten laste van RVA, zelfs geïllustreerd met een voorbeeld op 
zijn website.

5 Conclusies en aanbevelingen

Sinds de invoering in juli 2009 heeft de RVA voor de crisisschorsing tot eind 2011 in to-
taal 33,6 miljoen euro uitgegeven. Dit is 70,1 miljoen euro minder dan oorspronkelijk werd 
geraamd (103,7 miljoen euro). Het aantal ontvangen mededelingen crisisschorsing be-
droeg 4.099 in 2009, 7.125 in 2010 en 5.008 in 2011 en resulteerde in respectievelijk 28.965, 
53.990 en 16.950 betalingen.

De uitgaven voor de crisispremie bedroegen over 2010 (31 miljoen euro en 27.290 betalin-
gen) en 2011 (47,5 miljoen euro en 42.291 betalingen) gecumuleerd 78,5 miljoen euro, wat 
iets meer is dan oorspronkelijk werd geraamd (70,9 miljoen euro).

De maatregelen die oorspronkelijk maar als tijdelijk (periode 2009 – 2011) waren bedoeld 
werden inmiddels voor onbepaalde tijd bestendigd.

Het onderzoek van het Rekenhof heeft aangetoond dat de maatregelen meerdere risico’s op 
oneigenlijk gebruik inhouden die de FOD WASO en de RVA, die de maatregelen uitvoeren, 
onvoldoende beheersen. Dat komt voornamelijk doordat de wetgeving en reglementering 
niet altijd sluitend is om misbruiken te voorkomen en er noch bij de opmaak, de verlengin-
gen en of de bestendiging een globale risicoanalyse werd gemaakt met de bedoeling juri-
disch, organisatorisch en procedureel de nodige controlemaatregelen te nemen.

Het Rekenhof beveelt aan dat, nu de maatregelen voor onbepaalde tijd zijn bestendigd, een 
dergelijke risicoanalyse alsnog wordt gemaakt en dat ook maatregelen worden genomen om 
de hiaten in de controle en de reglementering weg te werken.

6 Antwoord van de administratie

Bij brief van 4 september 2012 heeft de administrateur-generaal van de RVA geantwoord op 
de vaststellingen en aanbevelingen.
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Hij meldt dat de RVA nog geen initiatieven heeft voorbereid om de criteria tot erkenning 
als onderneming in moeilijkheden te herzien omdat de laatste aanpassing van de criteria 
(versoepeling naar 10 %) dateert van 1 januari 2012 en het nog te vroeg is om al wijzigingen 
voor te stellen.

In het kader van het mogelijk oneigenlijke gebruik van de crisisschorsing in combinatie 
met het in dienst nemen van uitzendkrachten meldt de RVA dat bij tijdelijke werkloosheid 
gerichte controles uitgevoerd worden. Hierbij kunnen alle aspecten van de regeling aan bod 
komen, waaronder ook de bijkomende indienstnemingen.

Verder vertrouwt de RVA op de - ten opzichte van het systeem van tijdelijke werkloosheid 
voor de arbeiders bijkomende – voorafgaande voorwaarde, namelijk de noodzaak tot het 
sluiten van een cao, waarvoor onderhandelingen met de vakbonden vereist zijn, of de goed-
keuring van een ondernemingsplan door de Commissie Ondernemingsplannen.

Tot slot wijst de administrateur-generaal erop dat een combinatie van het gebruik van de 
anticrisismaatregelen en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen niet noodzake-
lijk tegenstrijdig is, aangezien de gebruikte parameters voor beide systemen niet noodzake-
lijk dezelfde hoeven te zijn.

Bij brief van 2 oktober 2012 heeft de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO 
geantwoord op de vaststellingen en aanbevelingen.

De FOD WASO heeft bij de invoering van de anticrisismaatregelen als uitvoerende overheid 
meegewerkt aan de redactie van de reglementaire teksten tot uitvoering van de beleidsbe-
slissingen van de regering. Hij werd niet geraadpleegd over het inbouwen van controles om 
het oneigenlijk gebruik van de crisismaatregelen te vermijden.

Betreffende de juistheid van de ingediende gegevens op basis van de btw-aangifte meldt 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO dat het merendeel van de dossiers 
naast de btw-aangifte ook een ontvangstbevestiging bevat met de elektronische handteke-
ning van de betrokken ambtenaar van de FOD Financiën. Dit bewijst dat de btw-aangifte 
werd ingediend. Wat de dossiers crisispremie betreft, worden de btw-aangiftes rechtstreeks 
en systematisch opgevraagd bij de FOD Financiën.

Verder vestigt de voorzitter de aandacht erop dat de administratie de reglementering over 
de anticrisismaatregelen, zoals uitgevaardigd door de wetgever en de regering, nauwgezet 
heeft uitgevoerd. Bovendien heeft FOD WASO ter verbetering van deze regelgeving de be-
leidscel geadviseerd om vanaf 1 januari 2012 voor de betrokken ondernemingen een nieuw 
controlemoment in te bouwen ter staving van de economische moeilijkheden.

De administratie heeft verder prioritair zorg gedragen voor de maximale beperking van de 
administratieve lasten en het maximaal verlichten van de procedure, om de toepassing van 
de betrokken maatregelen voor ondernemingen die economisch proberen te overleven in 
crisistijden, te verzekeren. Zo werd een rechtstreekse informatiestroom opgezet met zowel 
FOD Financiën als de FOD Sociale Zekerheid.
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Sinds de invoering van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in 2001 is de RVP wettelijk 
verplicht de IGO-rechten ambtshalve te onderzoeken voor drie categorieën van pensioenge-
rechtigden: de genieters van een tegemoetkoming voor gehandicapten, leefloners en gerechtig-
den op een (vervroegd) pensioen in het stelsel van de werknemers of zelfstandigen.

Wat de leefloners betreft, is het onderzoek van de IGO-rechten niet volledig gegarandeerd. 
Bij de vervroegd gepensioneerden voldoet de RVP pas sinds oktober 2010 aan die wettelijke 
verplichting.

In april 2011 startte de RVP met een inhaaloperatie waarbij retroactief de rechten van vóór okto-
ber 2010 worden onderzocht. Deze inhaaloperatie vordert traag en zal pas in 2017 zijn afgerond 
als het huidige ritme ongewijzigd aangehouden blijft. Bovendien ontbreken voor de ambtshalve 
IGO-onderzoeken een aangepaste communicatie en specifieke richtlijnen. Daardoor bestaat 
het risico dat de RVP foutieve of onvolledige inlichtingen ontvangt, geen eenduidige beslis-
singen neemt of zelfs onterecht IGO’s toekent. Een deel van de IGO-uitkeringen is bovendien 
al verjaard. Uit billijkheidsoverwegingen acht de RVP zich evenwel genoodzaakt de verjaarde 
achterstallen toch uit te betalen. Voor die uitbetaling bestaat echter geen rechtsgrond.

Het Rekenhof beveelt de RVP aan de selectiecriteria te evalueren, de communicatie naar alle 
betrokken partijen aan te passen aan het (retroactieve) ambtshalve karakter van het onder-
zoek en specifieke richtlijnen op te stellen.

1 Context

1.1 Onderzochte instelling en materie
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) staat in voor de toekenning en betaling van de in-
komensgarantie voor ouderen (IGO)212. Die bijstandsregeling vervangt sinds juni 2001 het 
vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GI)213 en biedt financiële hulp aan ouderen 
met onvoldoende bestaansmiddelen of pensioen. In 2012 werd in de algemene uitgaven-
begroting voor de IGO en het GI 456 miljoen euro uitgetrokken214. Specifiek voor de IGO 
betaalde de RVP in mei 2012 ongeveer 34,3 miljoen euro aan 98.249 ouderen215.

De wetgever heeft een aantal gevallen gedefinieerd waarin de RVP de IGO-rechten ambts-
halve216 moet onderzoeken. Het Rekenhof onderzocht de uitvoering van die ambtshalve 
onderzoeken.

1.2 Onderzoeksmethode
De onderzoeksactiviteiten vonden plaats van januari tot juni 2011 en van mei tot juni 2012. 
Naast een analyse van de reglementering en van interne richtlijnen, werden de leidende 

212 Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (hierna vermeld als IGO-wet)
213 Wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en het koninklijk besluit van 

29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
214 Wet van 6 juni 2012 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 

2012.
215 RVP, Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen, mei 2012, p. 37.
216 Artikel 5, § 6, 1°, van de IGO-wet en art 10 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen 

reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen (hierna vermeld als KB van 23 mei 2001).
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ambtenaren van de betrokken diensten geïnterviewd en werd beheersinformatie over de 
ambtshalve IGO-onderzoeken ontleed.

1.3 Tegensprekelijke procedure
De bevindingen van het Rekenhof werden op 1 augustus 2012 meegedeeld aan de minis-
ter van Pensioenen en aan de leidend ambtenaar van de RVP. De reactie van de RVP van 
27 augustus 2012 werd opgenomen in punt 5 van dit artikel. In zijn antwoord van 11 septem-
ber 2012 sluit de minister zich aan bij de opmerkingen van de RVP.

2 IGO-procedure

De IGO-procedure omvat in essentie drie stappen: de aanvraag, de toekenning en de beta-
ling.

2.1 Aanvraag
Een onderzoek naar IGO-rechten kan om twee redenen worden gestart.

Ten eerste kan een persoon die meent recht te hebben op een IGO of een verhoging hiervan, 
een aanvraag indienen bij zijn gemeentebestuur of rechtstreeks bij de RVP217. Een pensioen-
aanvraag op 65 jaar is automatisch ook een aanvraag voor een IGO en omgekeerd geldt een 
IGO-aanvraag als pensioenaanvraag voor wie nog geen pensioen heeft.

Ten tweede moet de RVP een ambtshalve onderzoek instellen naar het recht op een IGO als 
iemand 65 jaar wordt en:

• recht heeft op een tegemoetkoming voor gehandicapten;
• een leefloon heeft;
• een (vervroegd) pensioen heeft krachtens een wettelijke Belgische pensioenregeling in 

het stelsel van de werknemers of zelfstandigen218.

De problematiek van de ambtshalve onderzoeken wordt verder in detail behandeld onder 
punt 3.

2.2 Toekenning
De toekenningsdiensten van de RVP gaan na of de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden 
uit de regelgeving en of de hoogte van zijn bestaansmiddelen de toekenning van een IGO 
niet verhindert.

217 Artikelen 2 tot 8 van het KB van 23 mei 2001.
218 Artikel 10 van het KB van 23 mei 2001.
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Een IGO kan ten vroegste ingaan de maand na de 65e verjaardag van de aanvrager219. De 
aanvrager moet zijn hoofdverblijfplaats in België220 hebben en Belg zijn of onder een speci-
fieke categorie uit de IGO-wet vallen221.

De bestaansmiddelen of hun gemiddelde in geval van een samenwonende222 worden vergele-
ken met het IGO-basisbedrag. Dit basisbedrag bedraagt vanaf 1 februari 2012 7.779,12 euro 
per jaar voor een samenwonende en 11.668,68 euro voor een alleenstaande. Het verschil 
tussen het basisbedrag en de bestaansmiddelen wordt uitbetaald als een IGO.

Bij het bepalen van de bestaansmiddelen worden enkele vrijstellingen223 in rekening ge-
bracht. Zo wordt slechts 90 % van alle pensioenen meegeteld. Het gemiddelde van de be-
staansmiddelen wordt bepaald zonder rekening te houden met bloed- en aanverwanten 
in rechte neergaande lijn. Minderjarigen of meerderjarigen waarvoor kinderbijslag wordt 
ontvangen, tellen wel mee, maar enkel om het aantal samenwonenden te bepalen224.

Het eerste bestaansmiddel dat de RVP aftoetst tegenover het IGO-basisbedrag is het pensi-
oen. Als dat al boven het basisbedrag ligt, wordt het onderzoek stopgezet. Indien het pen-
sioenbedrag geen IGO verhindert, vraagt de RVP aan de aanvrager en alle samenwonenden 
om een aangifte van bestaansmiddelen in te vullen. Die aangifte moet alle roerende en on-
roerende inkomsten alsook de afstanden van onroerende en roerende goederen gedurende 
de laatste tien jaar vermelden.

Ten slotte controleert de RVP de aangifte onder meer via raadpleging van de fiscale data-
banken225 Taxi-As en Cadnet. Indien nodig wordt verdere informatie opgevraagd bij ver-
schillende diensten van de FOD Financiën. Sinds 2010 kan de RVP daarvoor een beroep 
doen op de Centrale Cel Inlichtingen bij de FOD Financiën. Deze cel centraliseert de aan-
vragen om fiscale en kadastrale gegevens bij de verschillende belastingdiensten.

2.3 Betaling
Zodra een IGO is toegekend, wordt de betaling uitgevoerd voor zover de IGO-gerechtigde 
minder dan dertig kalenderdagen per jaar in het buitenland verblijft. De gerechtigde moet 
ieder verblijf in het buitenland aan de RVP melden226.

219 Artikel 3 van de IGO-wet.
220 Het controle-instrument voor leeftijd en hoofdverblijfplaats is de inschrijving in het Rijksregister of het bisregister. 

Laatstgenoemd register bevat de personen die bij de Belgische socialezekerheidsinstellingen bekend zijn, maar 
niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.

221 Artikel 4 van de IGO-wet: het betreft Belgen, personen onder toepassing van de Verordening EEG nr. ° 1408/71 en 
hun gezinsleden, staatlozen, vluchtelingen, onderdanen van landen waarmee België een wederkerigheidsover-
eenkomst heeft gesloten of het bestaan van een feitelijke wederkerigheid heeft erkend, personen van buiten-
landse nationaliteit die recht hebben op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling.

222 Een samenwonende deelt zijn hoofdverblijfplaats met een of meer andere personen, al dan niet familie.
223 Artikelen 19 tot 26 van het KB van 23 mei 2001.
224 Dit is een administratieve praktijk die ontstaan is op vraag van de Ombudsdienst Pensioenen.
225 In die databanken worden de fiscale gegevens alsook de meest actuele kadastrale gegevens opgeslagen.
226 De regelgeving bevat wel een aantal uitzonderingen in geval van ongeval of medische noodzaak (art. 42 KB van 

23 mei 2001).
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3 Ambtshalve onderzoek naar IGO-rechten

Het ambtshalve onderzoek is wettelijk verplicht op de leeftijd van 65 jaar in drie gevallen227:

1. genieters van een tegemoetkoming voor gehandicapten
2. leefloners
3. gerechtigden op een werknemers- of zelfstandigenpensioen228

Voor genieters van een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt het ambtshalve onder-
zoek uitgevoerd na ontvangst van de nodige inlichtingen van de directie-generaal Personen 
met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Voor leefloners229 wordt het ambtshalve onderzoek niet uitgevoerd. De RVP geeft hiervoor 
twee verklaringen. Ten eerste zou een onderzoek van alle leefloners materieel niet mogelijk 
zijn omdat de OCMW’s de nodige inlichtingen over de leefloners niet systematisch doorstu-
ren, ondanks de wettelijke verplichting230. Het Rekenhof wenst hierbij op te merken dat de 
nodige gegevens over leefloners wel beschikbaar zijn bij de POD Maatschappelijke Integra-
tie (POD MI). Als tweede verklaring geeft de RVP aan dat de IGO-rechten voor de meerder-
heid van de leefloners toch worden onderzocht samen met hun gewone pensioenrechten op 
65 jaar. Enkel de leefloners zonder loopbaan worden niet opgespoord. De RVP kon echter 
niet aangeven voor hoeveel leefloners de rechten niet werden onderzocht.

Het ambtshalve onderzoek bij vervroegd gepensioneerden op de leeftijd van 65 jaar werd 
tot in september 2010 niet uitgevoerd. Deze problematiek werd aangekaart zowel in de ple-
numvergaderingen231 van de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers als in de 
Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers232 en maakte 
het voorwerp uit van een aantal klachten bij de Ombudsdienst Pensioenen.

In oktober 2010 startte de RVP, op vraag van de minister van Pensioenen, het ambtshalve 
onderzoek naar de IGO-rechten bij vervroegd gepensioneerden die voldeden aan volgende 
selectiecriteria:

• in de voorafgaande maand de leeftijdsgrens van de IGO233 bereiken en op dat ogenblik al 
een pensioen genieten in de Belgische regeling voor werknemers of zelfstandigen;

227 Artikel 10, § 1, van het KB van 23 mei 2001.
228 Merk op dat de wetgever geen ambtshalve onderzoek voor gerechtigden op een overheidspensioen opgenomen 

heeft. Van de 96.249 IGO-trekkers op 1 januari 2012 waren er slechts 194 die een zuiver overheidspensioen hebben 
en 1.464 die een gemengd pensioen genieten met een deel overheidspensioen (RVP, Jaarlijkse Statistiek van de 
uitkeringsgerechtigden 2012, p. 268).

229 Het verkrijgen van een IGO sluit een leefloon niet uit. Kansarmen kunnen bovenop hun IGO nog een beroep doen 
op de steun van het OCMW.

230 Artikel 10, § 2, van het KB van 23 mei 2001.
231 Zie Parl. St. Senaat, donderdag 25 maart 2010 (namiddag), Plenaire vergadering, Handelingen 4-117;  Parl. St. Se-

naat, donderdag 21 oktober 2010 (namiddag), Plenaire vergadering, Handelingen 5-5   en  Parl. St. Kamer, woens-
dag 18 mei 2011 (avond), Plenumvergadering: Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken, 
CRIV 53 PLEN 034.

232 Zie Parl. St. Kamer, woensdag 23 maart 2011 (namiddag), Beknopt verslag van de Commissie voor de Sociale Za-
ken, CRABV 53 COM 171.

233 Op 1 juni 2001 lag de leeftijdsgrens voor de IGO op 62 jaar zodat personen geboren vanaf mei 1939 in aanmerking 
kwamen. De leeftijdsgrens is geleidelijk aan verhoogd tot 65 jaar op 1 januari 2009 (zie artikel 17 van de IGO-wet).
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• de hoogte van de brutobedragen van hun pensioenen (90 %) en pensioenbonussen en 
eventueel die van hun echtgeno(o)t(e) in de maand volgend op hun 65ste verjaardag moet 
de toekenning van een IGO toelaten;

• in België wonen op het ogenblik dat de leeftijdsgrens van de IGO bereikt wordt;
• in leven zijn op het ogenblik dat het ambtshalve onderzoek start.

Deze selectie wordt sinds oktober 2010 maandelijks uitgevoerd.

Twee bedenkingen kunnen bij de selectiecriteria worden geformuleerd. Ten eerste wordt 
buiten de echtgeno(o)t(e) geen rekening gehouden met eventueel andere samenwonenden 
(bv. kleinkinderen). Al dan niet samenwonen beïnvloedt echter zowel het gemiddelde van 
de bestaansmiddelen als het IGO-basisbedrag waarmee dit gemiddelde wordt vergeleken. 
Ten tweede wordt het vierde criterium “in leven zijn” gecontroleerd op het ogenblik dat het 
onderzoek wordt gevoerd en niet op het ogenblik dat de leeftijdsgrens van de IGO werd 
bereikt. Een deel van de rechthebbenden kan bijgevolg overleden zijn voordat hun rechten 
worden onderzocht.

Op basis van diezelfde criteria startte de RVP ten slotte in april 2011 ook met een inhaalope-
ratie voor de vervroegd gepensioneerden geboren tussen begin mei 1939 (IGO mogelijk van-
af juni 2001) en eind augustus 1945 (IGO mogelijk vanaf september 2010). De IGO-rechten 
worden retroactief onderzocht. De RVP heeft ervoor gekozen om met de jongste vervroegd 
gepensioneerden te starten en terug te werken in de tijd. Iedere maand wordt een maand 
verder teruggegaan. Volgens de huidige planning zal het retroactief ambtshalve onderzoek 
nog tot in 2017 duren.

Naast maandelijkse terugwerking werd ook een tweede piste gevolgd: een actieve opspo-
ring van de vervroegd gepensioneerden die mogelijks recht hebben op een IGO door bij-
voorbeeld de OCMW’s. Zo richtten in april 2011 de minister voor Pensioenen en de staatsse-
cretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een brief aan de OCMW’s 
om hen in te lichten en te vragen de behartigenswaardige gevallen aan te sporen zelf een 
IGO-aanvraag in te dienen.

3.1 Analyse van de geselecteerde dossiers
Voor dit onderzoek werd een gegevensset over de ambtshalve onderzoeken gebruikt die een 
momentopname is van maart 2012234. De set bevat informatie over 24.407 personen die aan 
de selectiecriteria voldeden.

Van de 24.407 personen zijn er 4.182 voor wie een ambtshalve onderzoek tijdig is gestart 
(geboren van september 1945 tot en met februari 1947). In 479 (= 11,45 %) van de gestarte 
onderzoeken is er ondertussen een IGO toegekend.

De rechten van de overige 20.225 vervroegd gepensioneerden moeten retroactief worden 
onderzocht. Voor 2.637 onder hen is het retroactieve ambtshalve onderzoek al opgestart 
(geboren van oktober 1944 tot en met augustus 1945). In 154 (= 5,84 %) van die onderzoeken 
is een IGO toegekend.

234 De gegevens werden in maart 2012 opgevraagd en op 18 april 2012 aan het Rekenhof bezorgd. Op 26 april en 
6 juni 2012 werd de oorspronkelijke gegevensset verbeterd en aangevuld.
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Het lagere percentage van toegekende IGO’s bij de retroactieve onderzoeken is te wijten 
aan een langere onderzoekstijd. Retroactieve onderzoeken die in december 2011 werden 
opgestart, hebben in maart 2012 een toekenningspercentage lager dan 2 %. Bij de tijdige 
ambtshalve onderzoeken opgestart in december 2011 ligt dat percentage in maart 2012 bijna 
op 8 % en stabiliseert het zich op lange termijn rond de 16 %.

Dit percentage ligt in de lijn van het percentage Belgen dat onder de armoedegrens leeft235: 
14,6 %. Een evaluatie van federale maatregelen tegen armoede kan worden teruggevonden 
in het verslag van het Rekenhof over het ‘Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding’236.

Een aanzienlijk aantal ambtshalve onderzoeken hebben (nog) niet tot een IGO geleid. Mo-
gelijke verklaringen zijn een nog lopend onderzoek, te hoge bestaansmiddelen, afstand 
door de potentieel gerechtigde van de IGO of weigering om mee te werken aan het onder-
zoek. De RVP kon geen verdere informatie geven over het relatieve belang van die verschil-
lende verklaringen.

In maart 2012 waren ook 7.098 personen geïdentificeerd voor wie het (retroactieve) ambts-
halve onderzoek niet wordt gestart omdat zij op het ogenblik dat ze de IGO-leeftijd be-
reikten, in het buitenland woonden (5.627 personen) en/of ondertussen overleden zijn 
(1.649 personen). De overlijdens vallen bijna volledig binnen de groep waarvan de rechten 
retroactief moeten worden onderzocht. Van de in 1939 geboren vervroegd gepensioneerden 
is al 8,8 % overleden. Voor de in 1947 geborenen ligt dit percentage op 0,61 %.

3.2	 Specifieke	moeilijkheden	bij	het	retroactief	ambtshalve	onderzoek
Het Rekenhof stelde vooral bij de retroactieve ambtshalve onderzoeken een aantal tekort-
komingen vast. Die tekortkomingen vloeien voort uit een gebrekkige schriftelijke commu-
nicatie met de betrokkene, een complexe controle van oudere gegevens, het ontbreken van 
specifieke richtlijnen en (het risico op) de mogelijke verjaring van de IGO-rechten.

3.2.1 Communicatie met de betrokkene
Bij een ambtshalve onderzoek van de IGO stuurt de RVP de potentieel gerechtigde een brief 
indien het brutomaandbedrag van zijn pensioen lager ligt dan het IGO-grensbedrag. De be-
trokkene en de eventuele (toenmalig) samenwonende(n) worden elk afzonderlijk schrifte-
lijk ingelicht dat een eventueel recht op een IGO zal worden onderzocht, maar hierbij wordt 
echter niet vermeld dat het over een retroactief onderzoek gaat, noch vanaf welk moment 
de IGO zou kunnen worden toegekend.

Bij de retroactieve onderzoeken heeft de RVP zowel informatie nodig over het moment in 
het verleden waarop het IGO-recht ambtshalve onderzocht had moeten worden, als infor-
matie over alle tussentijdse wijzigingen die daarop volgen. Daarom worden samen met de 
brief (invul)formulieren naar de betrokkenen en eventuele toenmalig samenwonende ver-
stuurd. Indien echter tijdens die informatieverzameling één van de toenmalige samenwo-
nenden, bijvoorbeeld een ex-echtgenote van de vervroegd gepensioneerde, niet meewerkt, 
wordt het onderzoek naar de IGO stopgezet.

235 Zie Eurostat, Statistics in focus – 9/2012, p. 3
236 Rekenhof, mei 2012, Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

Brussel, beschikbaar op : www.rekenhof.be.
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De verzonden standaardformulieren zijn niet aangepast aan het retroactieve karakter van 
het onderzoek. Zo worden inlichtingen over de burgerlijke stand en vermogenswijzigingen 
enkel gevraagd voor het tijdstip waarop het IGO-recht ambtshalve had moeten worden 
onderzocht. Er wordt geen verdere informatie gevraagd over de daaropvolgende periode, 
noch over de actuele situatie. In de inlichtingenformulieren is ook geen ruimte om voorbije 
langdurige perioden van verblijf in het buitenland op te geven. Een IGO kan nochtans enkel 
worden uitbetaald als de begunstigde minder dan dertig dagen per jaar in het buitenland 
verblijft.

Zodra de RVP retroactief een IGO toekent, stelt hij de begunstigde daarvan in kennis. Die 
kennisgeving is identiek aan de kennisgeving na een gewoon IGO-onderzoek en kan onder 
meer op volgende punten voor verwarring zorgen:

• De vroegst mogelijke ingangsdatum waarop het IGO-recht kon worden onderzocht, 
wordt vermeld zonder dat verwezen wordt naar het retroactieve karakter van het ambts-
halve onderzoek.

• In de brief is verkeerdelijk sprake van een aanvraag van de begunstigde. De opgegeven 
datum is de datum waarop de RVP het retroactieve ambtshalve onderzoek heeft opge-
start.

• Het IGO-bedrag waarop de begunstigde in de toekomst recht heeft, wordt vermeld zon-
der dat meegedeeld wordt dat betrokkene nog recht heeft op achterstallen die later zul-
len worden uitbetaald.

Doordat bij retroactieve onderzoeken achterstallen verschuldigd zijn en de betalingsdien-
sten de berekeningen daarvan uitzonderlijk manueel controleren, kan de afhandelingster-
mijn tussen de IGO-kennisgeving en de uiteindelijke afrekening oplopen zonder dat de 
begunstigde ondertussen kennis heeft van zijn recht op eventuele achterstallen.

3.2.2 Controle van gegevens uit het verleden
Om wijzigingen in de bestaansmiddelen te controleren gebruikt de RVP zoveel mogelijk 
databanken237 van de FOD Financiën, maar oudere gegevens moet hij telkens via de Cen-
trale Cel Inlichtingen van de FOD Financiën opvragen. De antwoordtermijn van de fiscale 
administratie voor opvragingen van fiscale en kadastrale gegevens neemt toe voor periodes 
die verder in de tijd teruggaan, zodat een aanvrager langer zal moeten wachten op zijn 
uitkering.

Sommige informatie is evenwel niet meer of moeilijk te controleren. Voorbeelden zijn ver-
blijven in het buitenland en wijzigingen in gezinssituatie van vóór 2004. Een overzicht van 
wijzigingen in de gezinssamenstelling is bij de RVP pas beschikbaar vanaf 2004.

3.2.3	 Ontbrekende	richtlijnen
Er zijn geen specifieke interne richtlijnen opgesteld voor de retroactieve ambtshalve onder-
zoeken. Zo is het onduidelijk hoe de administratie zal reageren indien informatie uit het 
verleden niet (meer) beschikbaar is. Er bestaan evenmin richtlijnen indien tijdens het retro-
actieve onderzoek blijkt dat betrokkene niet op de vroegst mogelijke ingangsdatum maar 

237 Tot nu toe zijn enkel de fiscale gegevens van de aanslagjaren 2008-2010 opgeslagen in de databank Taxi-As.
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pas later recht had op een IGO. Op die latere datum heeft de RVP immers geen wettelijke 
verplichting tot een ambtshalve onderzoek.

3.2.4 Mogelijke verjaring
Volgens de Programmawet van 24 december 2002 zijn slechts de achterstallen verschuldigd 
die betrokkene de voorafgaande tien jaren ten onrechte niet ontvangen had238, 239. De ach-
terstallen die verder teruggaan, zijn verjaard.

Die tienjarige verjaringstermijn heeft in combinatie met de huidige planning van het re-
troactief ambtshalve onderzoek tot gevolg dat de oudste IGO-rechten van een aantal po-
tentieel gerechtigden al verjaard zijn op het ogenblik dat het onderzoek start. Zo zal het 
retroactief ambtshalve onderzoek naar de IGO-rechten uit juni 2001 pas worden uitgevoerd 
in juli 2017 als de uitkeringen tussen juni 2001 en juni 2007 verjaard zijn.

Het Rekenhof merkt op dat indien de RVP in april 2010 was gestart met de oudste vervroegd 
gepensioneerden, er geen verjaring had plaatsgevonden. Binnen de RVP wordt momenteel 
ervan uitgegaan de tienjarige verjaringstermijn niet toe te passen in het kader van de retro-
actieve ambtshalve IGO-onderzoeken. De vervroegd gepensioneerden zouden geen nadeel 
mogen ondervinden van het sterk gespreide karakter van de retroactieve onderzoeken en 
van de optie van de RVP om met de jongste vervroegd gepensioneerden te beginnen.

Naast het ontbreken van een rechtsgrond voor de uitbetaling van verjaarde rechten, stelt 
het Rekenhof vast dat ook de budgettaire weerslag van de ambtshalve (retroactieve) onder-
zoeken niet apart wordt becijferd in een begrotingsdocument.

4 Conclusies en aanbevelingen

De RVP is wettelijk verplicht om ambtshalve de IGO-rechten van drie categorieën mogelij-
ke begunstigden te onderzoeken op het moment dat zij de leeftijdsgrens voor een IGO (mo-
menteel 65 jaar) bereiken: genieters van een tegemoetkoming aan gehandicapten, leeflo-
ners en (vervroegd) gepensioneerden binnen de regeling voor werknemers of zelfstandigen.

Voor wie een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt, worden de IGO-rechten ambtshal-
ve onderzocht. Ook voor iedere leefloner die een (minimale) beroepsactiviteit als werkne-
mer of zelfstandige heeft gehad, wordt het IGO-recht onderzocht bij het vaststellen van het 
wettelijk pensioen op 65 jaar. Het Rekenhof acht het niettemin aangewezen dat het recht 
op een IGO ook verzekerd wordt voor een leefloner zonder een loopbaan. Een uitwisseling 
van gegevens tussen de RVP en de POD Maatschappelijke Integratie is hierbij aangewezen.

De ambtshalve onderzoeken voor gepensioneerden werden uitgevoerd voor wie zijn pensi-
oen opnam op de wettelijke pensioenleeftijd, maar niet voor wie vervroegd met pensioen 
ging. Voor deze laatste groep is de RVP pas in oktober 2010 begonnen met de ambtshalve 

238 Artikelen 187, 188 en 189 van de Programmawet van 24 december 2002 en het koninklijk besluit van 11 juli 2003 be-
treffende de verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen en de rechtzetting van vergissingen in 
administratieve beslissingen of in de uitvoering ervan.

239 Dienstnota van de Rijksdienst voor Pensioenen 2003/28.
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onderzoeken. Van de sindsdien aangeschreven vervroegd gepensioneerden heeft 16 % een 
IGO gekregen.

In april 2011 startte de RVP ook met een inhaaloperatie om de IGO-rechten uit de periode 
juni 2001 tot en met augustus 2010 retroactief ambtshalve te onderzoeken. De RVP begon 
met de jongste vervroegd gepensioneerden (geselecteerd op geboortemaand) en gaat iedere 
maand één geboortemaand terug in de tijd. Het Rekenhof stelt vast dat die inhaaloperatie 
traag vordert en dat indien de huidige planning niet gewijzigd wordt, het retroactief ambts-
halve onderzoek pas in 2017 volledig zal zijn beëindigd.

Ook de uitvoering van de retroactieve ambtshalve onderzoeken vertoont een aantal te-
kortkomingen die verband houden met de gebruikte selectiecriteria, de voor (retroactieve) 
ambtshalve onderzoeken onaangepaste communicatie en het ontbreken van specifieke 
richtlijnen. Als gevolg van die tekortkomingen vergroot het risico dat de RVP foutieve of 
onvolledige inlichtingen ontvangt, geen eenduidige beslissingen neemt of zelfs onterecht 
IGO’s toekent.

Het Rekenhof beveelt dan ook aan om de selectiecriteria te evalueren, de communicatie 
naar alle betrokken partijen aan te passen aan het (retroactieve) ambtshalve karakter van 
het onderzoek en specifieke richtlijnen op te stellen.

Tot slot merkt het Rekenhof op dat de keuze van de RVP om het retroactieve onderzoek 
te starten bij de jongste vervroegd gepensioneerden twee belangrijke gevolgen heeft voor 
de oudste groep. Zo is een deel van de vervroegd gepensioneerden al overleden voordat 
het retroactieve onderzoek start. Voor het geboortejaar 1939 loopt dit aantal op tot 8,8 %. 
Dit percentage zal enkel toenemen. Ook is een deel van de IGO-uitkeringen van de oud-
ste vervroegd gepensioneerden al verjaard. Uit billijkheidsoverwegingen acht de RVP zich 
evenwel genoodzaakt om de verjaarde achterstallen toch uit te betalen. Voor die uitbetaling 
bestaat echter geen rechtsgrond.

5 Antwoord van de RVP

De RVP erkent in zijn antwoord van 27 augustus 2012 dat voor de leefloners zonder loop-
baan er geen ambtshalve onderzoek gebeurt omdat die leefloner niet bekend is in zijn da-
tabanken. Hij merkt op dat het OCMW dat een leefloon uitkeert, er alle belang bij heeft 
om de RVP ervan op de hoogte te brengen wanneer die leefloner 65 jaar wordt. Door het 
beperkt aantal gevallen is het, volgens de RVP, niet haalbaar om voor die categorie een elek-
tronische stroom tussen de POD MI en de RVP te creëren.

In verband met de vervroegd gepensioneerden stelt de RVP dat de inhaaloperatie vordert en 
dat er via een dubbel kanaal wordt gewerkt: enerzijds is er de maandelijkse terugwerking, 
anderzijds zijn er de aanvragen die, onder andere door actieve opsporing van de mutuali-
teiten, gebeuren.

Wat de verjaringstermijn betreft, bevestigt de RVP dat ze deze termijn niet laten spelen 
uit billijkheidsoverwegingen omdat het immers niet kan dat personen financieel schade 
zouden oplopen enkel en alleen door het feit dat hun dossier pas in later stadium door de 
RVP wordt onderzocht.
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Zowel de RVP als het RSVZ heeft de laatste jaren belangrijke inspanningen geleverd om de 
wettelijke informatieplicht over de toekomstige pensioenrechten na te leven. Deze verplichting 
vloeit voort uit het generatiepact van 23 december 2005.

Het Rekenhof stelt echter een aantal verschillen vast tussen de RVP en het RSVZ op het niveau 
van de termijn, de inhoud en de manier van informatieverstrekking. Deze verschillen beperken 
de mogelijkheden voor de toekomstige gepensioneerde om zijn loopbaangegevens te kennen en 
te controleren.

Het Rekenhof pleit ervoor dat de verschillende pensioeninstellingen (RSVZ, RVP en PDOS – de 
Pensioendienst voor de Overheidssector) nieuwe strategische beslissingen nemen om te be-
palen hoe en wanneer de elektronische loopbaangegevens moeten worden bijgehouden en ter 
beschikking gesteld van de toekomstige gepensioneerden. Deze gegevens zouden bovendien 
moeten kunnen leiden tot accurate ramingen van de toekomstige pensioenrechten.

Bij die beslissingen moet rekening worden gehouden met de voorwaarden die het Sectoraal 
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in zijn machtiging van 4 septem-
ber 2012 heeft opgelegd voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RVP, het RSVZ 
en PDOS.

1 Context

1.1 Onderzochte instelling en materie
Het pensioen dat een gepensioneerde ontvangt, hangt af van het aantal loopbaanjaren, 
het aantal arbeids- en/of gelijkgestelde dagen240, het loon als werknemer/ambtenaar of de 
netto-bedrijfsinkomsten241 als zelfstandige. Overeenkomstig het generatiepact van 23 de-
cember 2005 en het Handvest van de Sociaal Verzekerde242 zijn de Rijksdienst voor Pensi-
oenen (RVP), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) wettelijk verplicht elke toekomstige 
gepensioneerde te informeren over zijn toekomstig pensioen op basis van de loopbaange-
gevens.

Het generatiepact had onder meer tot doel tegen eind 2010 de toekomstige gepensioneerde, 
al dan niet met een gemengde loopbaan, individueel te informeren over zijn toekomstig 
pensioen in de verschillende pensioenstelsels door middel van een ambtshalve (globale) 
raming op 55 jaar, ramingen op aanvraag en een (globaal) loopbaanoverzicht. Het regeerak-
koord van 1 december 2011 en de hieruit voortvloeiende beleidsnota’s243 hebben die verplich-
ting uitgebreid: “Alle werkenden zullen zeer regelmatig, en vanaf het begin van hun loopbaan, 

240 Het aantal dagen waarvoor bijdragen voor sociale zekerheid zijn ingehouden op de betaalde lonen of op de presta-
ties van de zelfstandigen. Gelijkgestelde dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen waarvoor de betrokkene 
een uitkering heeft gekregen (bv. ziekte-uitkering, jaarlijkse vakantie, ...). Bij zelfstandigen is dit voornamelijk 
beperkt tot een gelijkstelling in geval van ziekte of invaliditeit.

241 De beroepsinkomsten die als basis hebben gediend voor de berekening van de bijdragen. Voor de jaren gelegen 
vóór 1984 wordt gebruik gemaakt van een forfaitair beroepsinkomen. 

242 Artikel 8 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en artikelen 3 tot en met 7 van de wet van 
11 april 1995 (Handvest van de Sociaal Verzekerde).

243 Parl. St. Kamer, 20 december 2011, DOC. 53 1964/003, Algemene Beleidsnota Pensioenen, p. 9 en Parl. St. Kamer, 
21 december 2011, DOC 53 1964/12, Algemene Beleidsnota Sociaal statuut van zelfstandigen, kmo’s en landbouw, p. 8.
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een raming van hun toekomstige pensioenrechten ontvangen. De loopbaangegevens over de 
drie pensioenstelsels en de aanvullende pensioenen zullen in één databank worden bijeenge-
bracht waarin de gegevens onder een format zullen zijn opgeslaan dat voor alle takken van de 
sociale zekerheid bruikbaar is. Zo zal er maar één aanspreekpunt zijn om de gepensioneerden 
en de toekomstige gepensioneerden over hun toestand en rechten te informeren.”

In 2011 heeft de RVP 136.516 automatische of ambtshalve ramingen verstuurd244; het RSVZ 
11.759. Daarnaast verstuurden ze respectievelijk 49.637 en 13.231 ramingen op aanvraag.

Het belang van het verstrekken van correcte en voldoende betrouwbare informatie245 heeft 
het Rekenhof ertoe aangezet de naleving van de wettelijke informatieplicht na te gaan.

Momenteel is een globale ambtshalve raming of een globaal loopbaanoverzicht over de drie 
stelsels niet mogelijk en is de loopbaandatabank van de overheidssector (Capeloproject) 
nog niet volledig operationeel. De stand van zaken van dit Capelo-project kwam al aan bod 
in andere onderzoeken van het Rekenhof246. Dit onderzoek over de naleving van de wette-
lijke informatieplicht is dan ook beperkt tot de RVP en het RSVZ.

1.2 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof heeft bij de RVP en het RSVZ het volgende nagegaan:

Het Rekenhof heeft nagegaan in welke mate de RVP en het RSVZ tijdig aan de toekomstige 
gepensioneerde correcte en volledige informatie verstrekken over de loopbaan van de soci-
aal verzekerde, de al opgebouwde pensioenrechten, de raming van de pensioenrechten tot 
de normale of aangevraagde pensioendatum en de wijzigingen die het toekomstig pensi-
oenrecht en de raming kunnen beïnvloeden.

De onderzoeksactiviteiten vonden plaats vanaf januari 2012 tot en met juni 2012. Het Re-
kenhof onderzocht de maatregelen in verband met de informatieplicht van de RVP en het 
RSVZ die zijn opgenomen in de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, de 
koninklijke besluiten van 12 juni 2006, 26 april 2007 en 19 juli 2010 ter uitvoering hiervan en 
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.

Daarnaast analyseerde het een beperkt aantal geselecteerde ramingen en loopbaanover-
zichten bij zowel de RVP als de RSVZ en voerde het gesprekken met de leidende ambtena-
ren van de betrokken diensten.

Het Rekenhof hield bij zijn onderzoek nog geen rekening met de impact van de recente 
pensioenhervormingen op de ramingen. Zo hebben de RVP en het RSVZ begin 2012, in 
afwachting van de uitwerking van de nieuwe regelgeving en de aanpassing van de com-
puterprogramma’s, de opmaak van ambtshalve ramingen tijdelijk opgeschort en werd de 
informatie verstrekt via de ramingen op aanvraag ook tijdelijk beperkt.

244 Inclusief 15.429 automatische ramingen op een andere leeftijd dan 55 jaar.
245 In één geval zijn de RVP en het RSVZ verantwoordelijk gesteld voor het verstrekken van foutieve en onvolledige 

informatie (zie Arbeidshof van Luik, 14 december 2010). 
246 Zie “Overheidspensioenen: aandachtspunten”, 168e Boek van het Rekenhof, p. 380 – 404. Een artikel over de re-

cente stand van zaken in het project Capelo wordt gepubliceerd in het 169e Boek van het Rekenhof.
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1.3 Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 12 september 2012 meegedeeld aan de minister 
van Pensioenen, de minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en de 
leidende ambtenaren van de RVP en het RSVZ. Op 28 september 2012 ontving het een uit-
voerig antwoord van de RVP. Het RSVZ antwoordde op 12 oktober 2012.

2 Bevindingen

2.1 Elektronische terbeschikkingstelling van de loopbaangegevens

2.1.1 Beschrijving
Om pensioenramingen en loopbaanoverzichten af te leveren aan de toekomstige gepensi-
oneerde moeten de pensioeninstellingen overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk be-
sluit van 12 juni 2006 de loopbaangegevens elektronisch bewaren en op een geïntegreerde 
en onderling afgestemde wijze elektronisch beschikbaar stellen.

Sinds 2006 staat de vzw SIGeDIS247 in voor het informaticabeheer van de individuele pen-
sioenrekening van de werknemers. De vzw ontvangt via de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ) elektronische gegevensstromen van verschillende openbare instellingen 
van de sociale zekerheid (OISZ) over de loopbanen van de werknemer. Die instellingen, 
waaronder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), gelden als authentieke bron voor 
hun gegevens. Na controle worden de loopbaangegevens per kwartaal en/of jaar op de indi-
viduele rekening geboekt en opgeslagen in de gegevensbank ARGO waarmee SIGeDIS het 
operationele loopbaanbeheer van de RVP ondersteunt.

De ARGO-databank dient als basis voor de loopbaanoverzichten en ramingen. De erin op-
genomen informatie over tewerkstellingsperiodes die dateren van vóór 2003, is echter niet 
zo gedetailleerd omdat de papieren werkgeversaangifte pas vanaf 2003 werd vervangen 
door de multifunctionele werkgeversaangifte (Dmfa). Sindsdien worden alle loopbaange-
gevens elektronisch naar de RSZ verzonden.

In het stelsel van de zelfstandigen zijn het de socialeverzekeringsfondsen die als authen-
tieke broninstelling de loopbaangegevens nodig voor de pensioenberekening bewaren. Elke 
zelfstandige moet zich immers aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds voor de beta-
ling van de sociale bijdragen. Om het zelfstandigenpensioen te berekenen op basis van de 
betaalde kwartaalbijdragen moest het RSVZ de informatie bij die fondsen opvragen. Om 
die opvraging in de toekomst overbodig te maken werd vanaf begin 2008 een project opge-
start om de loopbaandatabank E-clipz te ontwikkelen. Het RSVZ beheert die databank en 
kan hiermee zowel de ramingen als de pensioenrechten berekenen. Tegen eind 2013 zal die 
loopbaandatabank voltooid zijn248.

247 De vzw SIGeDIS (“Sociale Individuele Gegevens / Données Individuelles Sociales”) is het samenwerkingsverband 
van de wettelijke pensioeninstellingen RVP en PDOS, de sociale zekerheidsinstellingen KSZ, RSZ en RSZPPO en 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De vzw neemt de taken over van de vroegere vzw CIMIRe.

248 Eind 2011 was al 80 % van de loopbaangegevens opgeladen. Slechts twee socialeverzekeringsfondsen werkten 
nog niet met E-clipz maar zouden uiterlijk in maart 2013 aansluiten.
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Het Rekenhof heeft de procedures bij de PDOS niet onderzocht maar wijst erop dat de 
bevoegdheid om de loopbaaninformatie voor de ambtenaren in te zamelen en te bewaren 
werd toevertrouwd aan de PDOS in samenwerking met de vzw SIGeDIS, en dat in dit kader 
een afzonderlijke loopbaandatabank Capelo wordt ontwikkeld.

2.1.2 Vaststellingen
De huidige toestand met drie verschillende loopbaandatabanken (waarvan Capelo en 
ARGO door SIGeDIS worden beheerd) stemt niet overeen met de doelstelling opgenomen 
in het regeerakkoord van 1 december 2011. Deze bestaat erin de loopbaangegevens over de 
drie pensioenstelsels en de aanvullende pensioenen in één databank bijeen te brengen, van 
waaruit alle werkenden vervolgens regelmatig een raming van hun toekomstige pensioen-
rechten kunnen ontvangen.

In dit kader kan worden verwezen naar het Athena-project dat als doel heeft een multisec-
toriële loopbaandatabank te ontwikkelen, die bestemd is voor de verwerking van de bruto-
loopbaangegevens249 afkomstig van de verschillende openbare instellingen van de sociale 
zekerheid.

Het RSVZ blijkt alvast geen voorstander te zijn van een samenwerking in het kader van het 
Athena-project250. Ook bij de RVP zijn nog geen concrete beslissingen ter zake genomen, 
hoewel een definitieve taakverdeling over het operationele loopbaanbeheer tussen de RVP 
en de vzw SIGeDIS251 zich opdringt.

In zijn commentaar bij de begroting 2012 merkte het Rekenhof op dat aan de Nationale 
Arbeidsraad (NAR) een advies werd gevraagd over het te volgen scenario en de rol van de 
diverse actoren die bij het Athena-project betrokken (moeten) zijn252. Uiteindelijk moeten 
er nog strategische beslissingen worden genomen over waar en in welke vorm de loopbaan-
gegevens worden bijgehouden die een belangrijke impact kunnen hebben op de al gedane 
investeringen in de loopbaandatabanken ARGO, E-clipz en Capelo.

Omdat niet alle informatie over loopbanen in de tewerkstellingsperiodes vóór 2003 elek-
tronisch beschikbaar is in de ARGO-databank, ervaart de RVP een aantal praktische pro-
blemen bij de controle van de loopbaangegevens door zijn diensten (onder andere uitge-
voerd op basis van mogelijke fouten gemeld door de toekomstige gepensioneerde). Indien 
een onderzoek betrekking heeft op de periode voorafgaand aan 1990, moeten de papieren 
werkgeversaangiften en microfiches worden geraadpleegd253, terwijl de loopbaangegevens 
vanaf 1990 tot en met 2002 moeten worden gecontroleerd via de oudere LATG-databank 
van de RSZ254. De RVP heeft echter geen rechtstreekse toegang tot die databank en moet de 
informatie aan de RSZ, al dan niet via tussenkomst van de vzw SIGeDIS, opvragen. Het is 
aangewezen de loopbaangegevens van de werknemers van vóór 1990 per kwartaal te digita-

249 Het betreft hier loopbaangegevens die nog niet werden geïnterpreteerd in functie van de pensioenberekening.
250 Beslissing van de Raad van Beheer van 30 juni 2010. 
251 Nota aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, BC/2011/180.
252 Parl. St. Kamer, DOC 53 1943/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 

begrotingsjaar 2012, p. 101.
253 Die papieren kwartaalaangiften zijn in bewaring gegeven van een privéfirma. De loopbaangegevens per kwartaal 

voor die periode worden bewaard op microfiches, die aan slijtage onderhevig zijn.
254  De LATG-databank van de RSZ bewaart de loon-en arbeidstijdsgegevens vanaf 1990 tot en met 2002.
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liseren en de RVP rechtstreekse toegang te verlenen tot de LATG-bank. Die informatie zou 
uiteindelijk ook in de ARGO-loopbaandatabank kunnen worden verwerkt.

Bij het RSVZ wordt bij het opladen van de kwartaalgegevens (op basis waarvan het pensioen 
wordt berekend) automatisch gecontroleerd of de door het socialeverzekeringsfonds door-
verzonden kwartalen overeenstemmen met de periode van aansluiting bij dit fonds zoals 
opgenomen in het Algemeen Repertorium der Zelfstandigen (ARZA). De volledigheid van 
de kwartalen wordt echter niet getoetst255. Dit kan gevolgen hebben voor de ambtshalve 
ramingen waar geen controle van de loopbaangegevens gebeurt. Een manuele controle ge-
beurt daarentegen wel bij de ramingen op aanvraag. Het Rekenhof stelt dan ook voor bij het 
opladen van de kwartaalgegevens een automatische controle in te voeren, op basis waarvan 
bij het ontbreken van één of meerdere kwartalen een signaal kan vertrekken naar de fond-
sen om de nodige rechtzettingen te doen.

2.2 Informatie over de loopbaanoverzichten

2.2.1 Beschrijving
De verplichting in de regelgeving om aan de toekomstige gepensioneerde informatie over 
de loopbaan te geven wordt door de RVP en het RSVZ divers aangepakt.

RVP
Vanaf het begin van zijn loopbaan ontvangt elke werknemer jaarlijks een jaaruittreksel (JU) 
van de dienst Loopbaanbeheer van de RVP. Dit bevat de gevalideerde loopbaangegevens 
van twee jaar geleden die op de individuele pensioenrekening (bijgehouden door de vzw 
SIGeDIS) geboekt staan256.

Vanaf de leeftijd van 30 jaar ontvangt elke werknemer daarnaast om de vijf jaar een bijzon-
der loopbaanoverzicht (BLO) van diezelfde dienst Loopbaanbeheer. Dit bevat brutoloop-
baangegevens die nog niet werden bewerkt in het kader van de pensioenberekening.

Op de leeftijd van 55 jaar krijgt hij een BLO, samen met de ambtshalve (automatische) 
ramingen (genaamd AURA) van zijn toekomstige pensioenrechten, maar dan toegestuurd 
door de dienst Ramingen van de RVP.

Hetzelfde BLO wordt door deze dienst Ramingen ook verzonden met de automatische ra-
mingen op andere leeftijden dan 55 jaar (genaamd INFA, zie punt 2.3.1). Bij de ramingen op 
aanvraag wordt geen BLO toegevoegd, maar ontvangt de toekomstige gepensioneerde een 
overzicht van de loopbaangegevens die bewerkt en omgezet zijn naar een voor de pensioen-
berekening bruikbare vorm.

255 Het niet opladen van een kwartaal kan terecht zijn (bv. geen bijdrage betaald) maar kan ook het gevolg zijn van een 
technisch probleem.

256 Alvast in 2012 zal de RVP geen  jaaruittreksel versturen. De bevoegdheid om dit jaaruittreksel op te stellen werd 
in het verleden niet formeel overgedragen naar de RVP na de ontbinding van de vzw CIMIRe. De Ministerraad 
heeft eind juli 2012 beslist in afwachting van de ontwikkeling van de multisectoriële loopbaandatabank ATHENA 
(zie punt 2.1.2) nog geen instelling aan te duiden voor de verzending van dit jaaruittreksel. Dit kan wel een impact 
hebben op de bijzondere loopbaanoverzichten (BLO) die de RVP actualiseert aan de hand van de informatie in dit 
jaaruittreksel.
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Vanaf oktober 2012 zou de RVP de ramingen en het BLO elektronisch communiceren257 
in een beveiligde omgeving258. De RVP wil hiervoor zijn interactief platform “MyPension” 
benutten. De toekomstige gepensioneerde kan via die toepassing zijn loopbaangegevens al 
elektronisch raadplegen.

RSVZ
Het RSVZ bezorgt zowel loopbaanoverzichten bij de ambtshalve ramingen van de toekom-
stige pensioenrechten op 55 jaar, maar dan enkel voor de zelfstandigen die actief zijn op die 
leeftijd, als bij de ramingen op aanvraag. Volgens de pensioendienst van het RSVZ zou in de 
loop van 2013 wel de ontwikkeling van een elektronisch pensioendossier worden opgestart 
zodat de zelfstandigen hun loopbaangegevens online kunnen consulteren.

2.2.2 Vaststellingen
Het bovenstaande overzicht toont aan dat naargelang het statuut van de toekomstige ge-
pensioneerde de loopbaaninformatie grondig verschilt qua tijdstip van verzending en com-
municatiewijze. Belangrijk hierbij is dat tot op heden er nog geen globaal loopbaanover-
zicht bestaat. Voor een toekomstige gepensioneerde met een gemengde loopbaan kunnen 
deze verschillen verwarrend overkomen. Zo kan op 55 jaar een overzicht worden verkregen 
van de RVP maar niet van het RSVZ indien de zelfstandige activiteit vóór 55 jaar werd stop-
gezet.

Inhoudelijke verschillen tussen de twee stelsels zijn niet uit te sluiten, maar binnen één 
stelsel is het een minimale vereiste dat de informatie uniform wordt voorgesteld, volledig 
is en het de toekomstige gepensioneerde mogelijk maakt de loopbaaninformatie te contro-
leren. Het Rekenhof stelde echter vast dat zowel bij de RVP als bij het RSVZ de loopbaan-
gegevens voor één en dezelfde periode verschillend worden voorgesteld naargelang het een 
ambtshalve raming of een raming op aanvraag betreft. Zo vermeldt de RVP in de BLO’s 
bij de automatische ramingen (AURA en INFA) een te hoog aantal gewerkte arbeidsdagen 
in geval van meerdere deeltijdse tewerkstellingen, zonder dat de omzettingsregels die ge-
bruikelijk zijn bij de pensioenberekening worden toegepast259. Bij de raming op aanvraag 
worden dan weer slechts de voor de berekening omgezette gegevens getoond.

Bij het RSVZ wordt informatie over het inkomen (dat als basis dient voor de pensioenbe-
rekening) alleen opgenomen in het loopbaanoverzicht bij de ramingen op aanvraag. Bo-
vendien kunnen die inkomensgegevens niet worden gebruikt om in de toepassing “Ken 
uw pensioen” manueel gegevens in te voeren (zie punt 2.5.2) en pensioensimulaties aan te 

257 Indien de toekomstige gepensioneerde uitdrukkelijk om een mededeling per post vraagt, zal het BLO minstens om 
de vijf jaar per post worden bezorgd. Werknemers die geen uitdrukkelijke keuze maakten tussen een communica-
tie via elektronische weg of per post, zullen op 55 jaar nog steeds een raming en een BLO op papier toegezonden 
krijgen.

258 Goedkeuring in de Ministerraad van 20 juli 2012 van het ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 19 juli 2010 tot uitvoering, wat de Rijksdienst voor Pensioenen betreft, van het koninklijk 
besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het 
generatiepact in de Ministerraad van 20 juli 2012. Nota van de Ministerraad van 17 juli 2012 over de wijziging van 
de modaliteiten van de informatieverschaffing door de RVP met betrekking tot het bijzonder loopbaanoverzicht 
en de raming.

259 Het aantal arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen op het BLO zijn de som van voltijdse en deeltijdse arbeidsdagen. 
Er is m.a.w. in het BLO geen omzetting naar voltijds equivalenten (VTE) zoals gebruikelijk is bij een pensioenbere-
kening of een raming op aanvraag.
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maken. Voorts neemt het RSVZ, bij de ramingen op aanvraag, bepaalde jaren van onder-
werping aan het statuut der zelfstandigen die geen recht geven op een pensioen, niet op in 
het loopbaanoverzicht.

De bovenvermelde verschillen verminderen de leesbaarheid en de duidelijkheid van de 
loopbaanoverzichten voor de toekomstige gepensioneerde. De resultaten van een recente 
externe studie over de ambtshalve (automatische) ramingen260 bevestigen dit ook in het 
geval van de RVP. Bovendien beperken die verschillen de bruikbaarheid van de verstrekte 
loopbaangegevens voor de betrokkene. Dit laatste aspect is zeker belangrijk aangezien de 
RVP en het RSVZ - zij het niet consequent – wijzen op beschikbare controle- en verbete-
ringsmogelijkheden261.

Het Rekenhof dringt er dan ook op aan dat een grondige denkoefening wordt gehouden, 
bij voorkeur over de pensioeninstellingen heen, over de inhoud, timing en vorm van de 
loopbaanoverzichten.

2.3 Ambtshalve ramingen en ramingen op aanvraag

2.3.1 Beschrijving
Onder de huidige regelgeving bezorgen de diensten Ramingen van de RVP en het RSVZ aan 
de toekomstige gepensioneerden op papier zowel ambtshalve ramingen op 55 jaar (automa-
tische ramingen) als ramingen op aanvraag. De RVP levert ook automatische ramingen op 
andere leeftijden dan 55 jaar.

Vanaf oktober 2012 zou de RVP alle ramingen via beveiligde elektronische weg communi-
ceren voor zover de betrokkene geen raming op papier wenst262.

2.3.2 Vaststellingen

Ambtshalve ramingen
Het Rekenhof wijst op een aantal verbeterpunten bij de huidige procedures en de inhoud 
van deze ramingen.

Zo houden de ambtshalve ramingen enkel rekening met het eigen pensioenstelsel (werk-
nemer hetzij zelfstandige). In geval van een gemengde loopbaan werknemer–zelfstandige 
kan de ambtshalve raming dus geen rekening houden met het gewaarborgd gemengd mini-
mumpensioen en de eenheid van loopbaan van de zelfstandige-werknemer.

De accuraatheid van de ambtshalve ramingen verschilt bovendien van die van de ramingen 
op aanvraag:

260 Studie van de Ucl over de effecten van de ambtshalve raming AURA van 31 mei 2012. Na een enquête van een 
aantal ondervraagden werden de slechtste scores behaald bij de duidelijkheid en leesbaarheid van het BLO. 

261 Bij de ambtshalve ramingen AURA en de automatische ramingen INFA van de RVP en de ambthalve ramingen van 
het RSVZ wordt de toekomstige gepensioneerde via invulformulieren ertoe aangezet zijn loopbaangegevens te 
controleren en te laten verbeteren. Bij de ramingen op aanvraag is dit daarentegen niet het geval.

262 Zie punt 2.2.1.
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• Bij de oplading van de loopbaangegevens uit de ARGO-databank wordt niet automatisch 
nagegaan of alle loopbaangegevens van de werknemer erin zijn opgenomen.

• Bij de oplading van de loopbaangegevens uit de E-clipz-databank wordt niet automa-
tisch gecontroleerd of alle door de zelfstandige betaalde kwartalen wel degelijk erin zijn 
opgenomen (zie punt 2.1.2).

• Omwille van het hypothetische karakter van de ambtshalve raming wordt niet met alle 
elementen van de effectieve pensioenberekening, zoals het gewaarborgd minimumpen-
sioen van de werknemer en van de zelfstandige, rekening gehouden.

• De berekening van het toekomstige (geraamde) pensioenbedrag gebeurt bij de RVP op 
basis van gevalideerde loopbaaninformatie van enige jaren geleden263.

Tot slot, zoals hierboven vermeld, stuurt het RSVZ enkel een ambtshalve raming aan de 
zelfstandigen die op 55 jaar nog actief zijn. Bij gebrek aan een systeemcontrole bestaat het 
risico dat een aantal 55-jarige actieve zelfstandigen geen raming ontvangen264. Op enkele 
uitzonderingen na265 ontvangt bij de RVP wel elke persoon die ooit werkzaam was als werk-
nemer en in België verblijft op 55 jaar, een ambtshalve raming.

Onder meer bij het grote aantal pensioengerechtigde werknemers en zelfstandigen met 
een gemengde loopbaan266 kan het onmiddellijke nut van de ambtshalve ramingen bij de 
RVP en het RSVZ in vraag worden gesteld. Uit de vermelde externe studie blijkt bovendien 
dat de AURA-raming als communicatiemiddel de toekomstige gepensioneerde noch ertoe 
aanzet bewust na te denken over de financiële impact van zijn loopbaankeuzes noch zijn 
loopbaangegevens beter te controleren. Anderzijds leidt het geautomatiseerde karakter van 
deze ramingen ertoe dat een groter aantal toekomstige gepensioneerden kunnen worden 
bereikt tegen een lagere kostprijs dan de ramingen op aanvraag, die wegens de manuele 
tussenkomst, arbeidsintensiever zijn.

Uit het overleg tussen de RVP en het RSVZ over de mogelijke realisatie van een gemeen-
schappelijke automatische raming blijkt dat een deel van de bovenstaande tekortkomingen 
kunnen worden weggewerkt.

Ramingen op aanvraag
De ramingen op aanvraag scoren aanzienlijk beter, doordat er meer controles zijn en in ze-
kere mate rekening wordt gehouden met de gemengde loopbaan en aldus met de cumulatie-
regels in de verschillende stelsels. Een uitzondering moet worden gemaakt voor gemengde 
pensioenen waarvan een deel overheidspensioen is. Er kan immers niet altijd worden ge-
wacht op de informatiedoorstroming vanuit de PDOS om een raming op aanvraag op te 
stellen. De opstelling van een gemengde raming gebeurt in een eerste fase voor de twee 

263 De AURA- of INFA-ramingen steunen doorgaans op hetzelfde werknemersloon van het laatst gevalideerde loop-
baanjaar van twee jaar geleden (BLO). Dit betreft de loopbaaninformatie van het laatste jaaruittreksel dat aan alle 
werknemers al verzonden is en komt niet noodzakelijk overeen met de laatste gevalideerde loopbaangegevens 
waarover de RVP beschikt voor een specifieke werknemer. 

264 Ondertussen werkt het RSVZ aan de ontwikkeling van een speciaal scherm en een rapportering om de verzending 
van de ambtshalve ramingen op te volgen. 

265 Bv. onbekend adres, raming al aangevraagd, … 
266 Respectievelijk 35 % en 78 % van de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen hebben een gemengde loop-

baan gehad (RVP, Jaarlijkse Statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2012, p. 25 – 45). Zie ook RVP, Jaarverslag 2011, 
p. 20 en 22.
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stelsels werknemers/zelfstandigen. In een tweede fase wordt een nieuwe raming opgesteld 
na ontvangst van een raming door de PDOS.

De ramingen op aanvraag van de RVP en het RSVZ zijn echter nog niet volledig correct 
omdat in geval van een gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige geen gewaarborgd ge-
mengd minimum pensioen wordt berekend. Daarnaast betreft het nog altijd een afzonder-
lijke raming en geen geglobaliseerde raming (in één document).

Concreet betekenen de bovenstaande vaststellingen dat, noch in het geval van de ambts-
halve raming, noch in het geval van een raming op aanvraag, het toekomstige pensioen-
recht consequent wordt vastgesteld volgens de toepasselijke pensioenwetgeving267.

Voorts wijst het Rekenhof erop dat de informatie-uitwisseling met de andere pensioenin-
stellingen en de controle op het bestaan van een loopbaan in een ander stelsel verschillend 
verloopt bij de RVP en het RSVZ. Zo verwittigt de RVP de andere pensioeninstellingen en-
kel indien de aanvrager een andere loopbaan vermeldt in zijn aanvraag. Hij controleert niet 
systematisch het bestaan van andere loopbanen. Het RSVZ verwittigt enkel de RVP, zelfs 
indien het bestaan van een overheidspensioen werd aangegeven. Het RSVZ controleert 
echter wel systematisch op het eventueel bestaan van een loopbaan als werknemer maar 
niet op één als ambtenaar (PDOS). Het Rekenhof stelt voor op termijn de wettelijke weder-
zijdse informatieplicht268 uit te breiden met de plicht elkaars databanken te raadplegen.

Er bestaan geen wettelijke termijnen om een raming op aanvraag af te leveren, buiten de 
interne operationele doelstellingen in de onderscheiden bestuursovereenkomsten269. De 
sociaal verzekerde kan wel steunen op de algemene termijn van 45 dagen voor inlichtingen 
overeenkomstig het Handvest van de Sociaal Verzekerde maar dit zou ertoe leiden dat in 
geval van een gemengd pensioen een doorlooptijd van 45 dagen per raming per stelsel van 
toepassing is. Het Rekenhof wijst op de noodzaak van een aangepast reglementair kader 
waarbij naast een maximumtermijn voor het leveren van een raming, ook termijnen wor-
den bepaald voor de wederzijdse informatie-uitwisseling. Momenteel berekent zowel de 
RVP als het RSVZ elk afzonderlijk de interne behandeling van een aanvraag en vergelijkt 
ze die met de termijnen uit hun eigen bestuursovereenkomsten 2010 – 2012. Die termijnen 
lopen pas vanaf de ontvangst van de aanvraag van de toekomstige gepensioneerde of van 
de informatie van de andere pensioeninstellingen.

Voorts wijst het Rekenhof op een aantal gebreken in de begeleidende brieven van het RSVZ 
die de duidelijkheid verminderen.

267 Artikel 1, 8°, en artikel 5, § 2, van het KB van 26 april 2007.
268 De bestaande informatie-uitwisseling gebeurt op basis van artikel 2, § 2, van het KB van 12 juni 2006: “De aanvraag 

tot raming of de raming van ambtswege ten aanzien van één pensioenregeling, geldt voor ieder van de regelingen die 
door de instellingen wordt beheerd en waarvan de toekomstige gepensioneerde of één van de instellingen in de loop van 
het onderzoek melding maakt”.  

269 In het verleden beschikte de voormalige Infodienst Pensioenen over 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van 
de aanvraag. Indien niet alle noodzakelijke gegevens voorhanden waren voor een raming, begon de termijn te 
lopen vanaf de ontvangst van de ontbrekende informatie.
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• In het geval van een loopbaan van vóór 1984270 geeft de begeleidende brief geen inlich-
tingen over het onvoorwaardelijk pensioen.

• De begeleidende brief vermeldt niet dat de verminderingen van het pensioenbedrag bij 
een vervroegde pensionering niet worden toegepast indien de zelfstandige over een vol-
doende aantal loopbaanjaren beschikt.

• Er wordt verkeerdelijk meegedeeld dat steeds rekening wordt gehouden met de gelijk-
gestelde periode “militaire dienst” bij de ambtshalve ramingen of met de loopbaan in de 
overheidssector bij de raming op aanvraag, terwijl dit niet altijd het geval is.

Ten slotte wijst het Rekenhof erop dat het RSVZ zich er uitdrukkelijk toe verbindt, in zijn 
Charter271, proactief op te treden om te voorkomen dat de sociaal verzekerde schade lijdt. 
Aangezien het RSVZ het toekomstige pensioenbedrag echter vaststelt volgens de op dat 
moment toepasselijke wetgeving272, kan het moeilijk elke raming herzien bij herhaalde 
wetswijzigingen.

2.4 Herziening van de ramingen

2.4.1 Beschrijving
Elke pensioeninstelling is verplicht een al afgeleverde raming van ambtswege te herzien 
wanneer de loopbaangegevens worden aangepast op vraag van de toekomstige gepensio-
neerde of wanneer de raming van de pensioenrechten in een andere Belgische wettelijke 
pensioenregeling het resultaat van de berekening beïnvloedt273.

2.4.2 Vaststellingen
Zowel de RVP als het RSVZ beschikt over de nodige procedures om bij eventuele vragen 
van de toekomstige gepensioneerde een onderzoek uit te voeren en eventueel een nieuwe 
raming op te stellen. In geval van een gemengde loopbaan delen de RVP en het RSVZ de 
ramingen aan elkaar mee en verwittigen ze elkaar indien de raming ondertussen werd 
gewijzigd.

In het geval van het RSVZ zijn het echter de socialeverzekeringsfondsen die de authentieke 
bron zijn voor de loopbaangegevens. Het Rekenhof stelde vast dat het RSVZ niet beschikte 
over een registratiesysteem voor alle vragen tot verbetering, de eventuele opmerkingen en 
de aanpassingen die de socialeverzekeringsfondsen uitvoeren en die al dan niet een nieuwe 
raming noodzaken. Het RSVZ volgde aanvankelijk ook niet op of naar aanleiding van een 
nieuwe raming van de RVP, al of niet een nieuwe raming naar de zelfstandige werd verzon-
den. De dienst Ramingen van het RSVZ verklaarde ondertussen de procedures te zullen 
aanpassen.

270 Artikel 37 van het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. 
Het onvoorwaardelijk pensioen bestaat uit een soort intrest, samengesteld op basis van sociale bijdragen tussen 
1956 en 1983 en wordt in principe geïntegreerd in het rust- of overlevingspensioen. Het wordt afzonderlijk betaald 
voor zover men geen aanspraak kan maken op een pensioen of het bedrag van het pensioen lager is dan het on-
voorwaardelijk pensioen.

271  Charter voor een klantgerichte aanpak binnen het RSVZ (zie www.rsvz.be).
272 Artikel 1, 8°, en artikel 5, § 2, van het KB van 26 april 2007.
273 Artikel 5, § 5 van het KB van 26 april 2007.
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Het Rekenhof merkt ook op dat als de loopbaangegevens wijzigen op initiatief van de pen-
sioeninstelling of de socialeverzekeringsfondsen, of omdat de regelgeving wijzigt274, er geen 
wettelijke verplichting is de toekomstige gepensioneerde een nieuwe raming te bezorgen. 
Hier tegenover staat dat op basis van de huidige regelgeving een nieuwe raming slechts om 
de twee jaar kan worden aangevraagd275, wat de mogelijkheid beperkt na dergelijke wijzi-
gingen over correcte informatie te beschikken.

2.5 Alternatieve gebruikerstoepassing “Ken Uw Pensioen”

2.5.1 Beschrijving
Om de toekomstige gepensioneerden die geen 55 jaar oud zijn te kunnen inlichten over de 
mogelijke pensioenimpact van hun (gemengde) loopbaan, ontwikkelde de RVP in samen-
werking met het RSVZ en de PDOS in 2006 een online toepassing voor een pensioensimu-
latie in de verschillende pensioenstelsels: de toepassing “Ken Uw Pensioen"276 De pensioen-
simulatie vormde aldus een aanvulling op de automatische raming op 55 jaar.

De oorspronkelijke bedoeling was alle loopbaangegevens per stelsel op te laden in die toe-
passing zodat de toekomstige gepensioneerde slechts een beperkt aantal bijkomende para-
meters moest inbrengen.

2.5.2 Vaststellingen
Het Rekenhof stelt in de eerste plaats vast dat de toepassing momenteel nog niet is aange-
past aan de nieuwe maatregelen in het kader van de pensioenhervorming van december 
2011. Gebruikers worden wel gewaarschuwd voor het minder accuraat zijn van de simulaties.

Het oorspronkelijke doel van de toepassing “Ken Uw Pensioen” om de gegevens automa-
tisch op te laden is tot nu toe enkel gerealiseerd voor werknemers jonger dan 55 jaar. Zij 
kunnen hun loopbaangegevens uit de RVP-toepassing “MyPension” geautomatiseerd over-
zetten naar “Ken Uw Pensioen” en daar een simulatie aanvragen. Werknemers ouder dan 
55 jaar krijgen in “MyPension” de optie een raming aan te vragen maar moeten, zoals alle 
zelfstandigen en ambtenaren, manueel hun loopbaan ingeven indien zij een pensioensimu-
latie via “Ken Uw Pensioen” wensen.

Die manuele invoer van gegevens is bij complexe loopbanen (bv. gemengde loopbanen, 
deeltijdse arbeid, …) niet eenvoudig. Alle gelijkgestelde periodes (werkloosheid, ziekte en 
invaliditeit,...) moeten worden ingegeven als werkelijke activiteit in de tewerkstellingsperi-
ode tegen hetzelfde basisloon als die van de laatste activiteit. Bovendien kan er slechts één 
statuut op jaarbasis worden ingebracht277. Het manueel ingeven zorgt voor een grotere kans 
op fouten en dus op minder accurate berekeningen. Een nadeel voor de zelfstandigen is dat 
zij hierbij geen gebruik kunnen maken van de informatie in de loopbaanoverzichten van 
het RSVZ. Ook wordt geen rekening gehouden met een aantal parameters zoals het aantal 
studiejaren of de gezinstoestand (meer bepaald de personen ten laste).

274 Bv. de ingrijpende pensioenhervorming van 2011.
275 Artikel 2, § 2 van het KB van 26 april 2007.
276 www.kenuwpensioen.be 
277 Er is geen invoer mogelijk van een gelijktijdige gemengde loopbaan als werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar 

of achtereenvolgens uitgeoefend binnen een gekozen periode.
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Bovenstaande beperkingen maken dat de simulatie via “Ken Uw Pensioen” minder nauw-
keurig is dan een raming op aanvraag. Omdat de rekenmodule van de simulatie meer re-
kenregels van verschillende pensioenregelingen in aanmerking neemt, is het echter wel 
een meer nauwkeurige schatting dan die bij de ambtshalve raming. Voorbeelden hiervan 
zijn het gewaarborgd minimumpensioen van werknemer en zelfstandige, de eenheid van 
loopbaan van de werknemer-zelfstandige, enz. De toepassing “Ken Uw Pensioen” is m.a.w. 
momenteel het enige alternatief voor de toekomstige gepensioneerde met een gemengde 
loopbaan om zelf zijn pensioen in de verschillende pensioenstelsels te “berekenen”.

3 Conclusies

Zowel de RVP als het RSVZ heeft belangrijke inspanningen geleverd om de doelstellingen 
in verband met de informatie over het toekomstige pensioen van het generatiepact en de 
hieruit voortvloeiende regelgeving te realiseren. Toch stelde het Rekenhof nog een aantal 
pijnpunten en gebreken vast.

Omdat ze geen rekening houden met de cumulatieregels, zijn de ambtshalve ramingen voor 
de steeds groter wordende groep van sociaalverzekerden met een gemengde loopbaan niet 
bruikbaar. Ook voor de zuivere loopbanen bieden zij niet altijd een correct beeld. De ra-
mingen op aanvraag vormen, buiten een kleine uitzondering278, een beter alternatief, maar 
hebben uiteraard het nadeel dat ze arbeidsintensiever zijn om aan te leveren. In geen van de 
gevallen is er echter al sprake van een globale raming. Ook het alternatief dat via de website 
“Ken uw pensioen” wordt aangeboden, biedt op dit moment geen volkomen oplossing voor 
de vastgestelde problemen. Het nut van dit alternatief situeert zich tussen de ambtshalve 
ramingen en de ramingen op aanvraag.

De grote verscheidenheid qua timing, inhoud en wijze waarop het RSVZ en de RVP de 
informatie over de loopbaan ter beschikking stellen aan de toekomstige gepensioneerde, 
bemoeilijkt in sterke mate zijn mogelijkheden om die loopbaangegevens te kennen en te 
controleren.

Voorts stemt het gebruik van afzonderlijke loopbaandatabanken om het pensioen te be-
rekenen niet overeen met de regeringsbeslissing om één centrale databank te ontwikkelen. 

4 Aanbevelingen

Het Rekenhof pleit ervoor dat, over de verschillende pensioeninstellingen heen (RSVZ, 
RVP en PDOS), nieuwe strategische beslissingen worden genomen over hoe en wanneer 
loopbaangegevens elektronisch worden bijgehouden, ter beschikking worden gesteld van 
de toekomstige gepensioneerde en kunnen leiden tot accurate ramingen van de toekom-
stige pensioenrechten.

Het benadrukt dat het huidige voornemen van het RSVZ en de RVP om alvast te beginnen 
met een project voor een gemeenschappelijke automatische raming voor de stelsels van de 

278 Het gewaarborgd gemengd minimumpensioen wordt niet berekend bij ramingen op aanvraag maar wel bij de ef-
fectieve pensioenaanvraag.
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werknemers en de zelfstandigen moet kaderen binnen de nog te nemen algemene beleids-
keuzes over de pensioenproblematiek.

Specifiek voor de RVP lijkt het aangewezen de ARGO-databank aan te vullen met nog te 
digitaliseren historische loopbaangegevens en informatie uit de oudere LATG-databank 
van de RSZ. De toegang van de RVP tot die laatste databank moet in elk geval worden ge-
organiseerd.

5 Antwoorden van de RVP en het RSVZ

5.1 RVP
Volgens de RVP voldoet de gezamenlijke communicatiestrategie van de RVP, het RSVZ en 
de PDOS zowel op korte als op middellange termijn aan de opmerkingen van de audit. Zo 
vermeldt de RVP een reeks van nieuwe initiatieven genomen in het kader van een recente 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de drie. Een voorbeeld hiervan is de ontwik-
keling van een gemeenschappelijk online pensioenplatform.

De RVP bouwt momenteel zijn eigen website “MyPension” uit tot een interactief platform. 
Dit platform geeft de toekomstige gepensioneerde toegang tot zijn pensioendossier dat de 
ondertussen opgebouwde pensioenberekeningselementen bevat. Het platform geeft de mo-
gelijkheid interactief dossiergegevens door te geven en online zowel een pensioen aan te 
vragen als alle gegevens nodig voor een pensioentoekenning door te sturen. Ook zijn simu-
laties van de loopbaankeuzes mogelijk.

De RVP verwijst in het bijzonder naar het engagement van de drie pensioeninstellingen 
om vóór het einde van 2015 een gemeenschappelijk platform gebaseerd op “MyPension” uit 
te bouwen. Hierdoor zal de burger over een geïntegreerd overzicht beschikken van de in 
functie van het pensioen geïnterpreteerde loopbaangegevens, gekoppeld aan een unieke 
raming, een mogelijkheid tot simulatie van de toekomstige loopbaankeuzes en de vermel-
ding van de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen. Het systeem zal wellicht 
ook informatie over de opbouw van een tweedepijlerpensioen bevatten.

Voorts belooft de RVP in zijn ontwerp van bestuursovereenkomst 2013-2015 een gericht 
communicatiebeleid te operationaliseren voor toekomstige gepensioneerden op basis van 
de individuele werknemersloopbaan. Bij aanvang van die werknemersloopbaan zal er via de 
meest geschikte informatiedrager informatie ter beschikking worden gesteld over de mo-
gelijke impact van bepaalde loopbaankeuzes in het werknemersstelsel op het toekomstige 
pensioen. Aansluitend zal in het kader van de vooropgestelde wijzigingen in de pensioen-
wetgeving de toepassing “ Ken Uw Pensioen” worden herwerkt.

Ten slotte verwijst de RVP naar de machtiging van 4 september 2012 van het Sectoraal 
Comité van de Sociale Zekerheid voor de onderlinge uitwisseling van de pensioenpersoons-
gegevens door de drie instellingen. Bedoeling van die machtiging is om de pensioenregel-
geving op een geïntegreerde manier toe te passen, een uniek aanspreekpunt voor de sociaal 
verzekerden in te voeren en een gezamenlijke definitieve kennisgeving van de pensioenbe-
slissingen te garanderen. Ze werd enkel toegekend voor zover dat de instellingen zich ertoe 
verbinden een geïntegreerde persoonsgegevensbank voor de loopbaan van de drie stelsels 
op te richten.
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5.2 RSVZ
Het RSVZ antwoordt in de eerste plaats op een aantal concrete vaststellingen in het verslag. 
Zo meent de instelling dat een automatische controle op de volledigheid van de kwartaalge-
gevens bij het opladen heel wat technische inspanningen zal vragen. De gegevensstromen 
die vandaag beschikbaar zijn, bieden hiertoe de mogelijkheid niet.

Het RSVZ was zich van bij het begin bewust van het verschil in accuraatheid tussen de 
ambtshalve ramingen en de ramingen op aanvraag Op het ogenblik dat de wettelijke be-
palingen van kracht werden, was het RSVZ echter niet in staat een ambtshalve raming af 
te leveren die dezelfde kwaliteit had als de raming op aanvraag. Omdat de wetgever dit 
wel oplegde, werd uiteindelijk een raming verstuurd gebaseerd op de bestaande technische 
mogelijkheden. Door het feit dat het RSVZ niet beschikte over een elektronische gegevens-
stroom die het mogelijk maakt de eenheid van loopbaan na te gaan, het minimumpensi-
oen vast te stellen en het verminderingspercentage wegens vervroeging te berekenen, kon 
slechts een onvolledige ambtshalve raming worden afgeleverd. Dit ging echter wel in tegen 
het bestaande standpunt van het RSVZ dat beter geen ramingen werden afgeleverd van 
“mindere” kwaliteit, vooral omdat dit kon leiden tot het verstrekken van informatie die niet 
in overeenstemming was met de realiteit.

Recent hebben de drie pensioeninstellingen een aantal strategische beslissingen genomen 
die ervoor zullen zorgen dat de burger beter zal worden geïnformeerd over zijn toekom-
stige pensioenrechten. Het RSVZ verwijst hiervoor naar het (online) platform dat ook de 
RVP in zijn antwoord citeert. Dat platform moet ervoor zorgen dat de burger, wanneer hij 
dat wenst en om het even waar, de gegevens van zijn pensioendossier kan raadplegen over 
de stelsels heen. Deze gegevens die in een nieuwe gemeenschappelijke loopbaandatabase 
zullen worden samengebracht, zullen worden gekoppeld aan een unieke raming van het al 
opgebouwde pensioenbedrag. Simulaties voor een eventuele toekomstige loopbaan zullen 
eveneens mogelijk zijn. Het elektronisch dossier dat dan werkelijkheid wordt, zal op ter-
mijn een toegevoegde waarde betekenen voor zowel de burger als de administratie. De ont-
wikkelingen binnen dit nieuwe strategisch project zullen de basis vormen voor een grotere 
automatisering bij de toekenning van de pensioenrechten.

Deze hervormingen zullen er volgens het RSVZ wellicht toe leiden dat de online toepassing 
“Ken Uw Pensioen” en de (papieren) automatische ramingen op 55 jaar zullen verdwijnen. 
Ze bieden echter wel de gelegenheid de raming aan te passen rekening houdende met de 
door het Rekenhof vermelde gebreken (over de duidelijkheid over het al of niet toepassen 
van het verminderingspercentage wegens vervroeging en het feit dat de militaire dienst 
niet altijd, alhoewel dit wordt vermeld, wordt opgenomen in de raming).

Het RSVZ benadrukt ten slotte dat het samenbrengen van de pensioengegevens en de er-
mee gepaard gaande ontwikkelingen ernstige financiële inspanningen vragen. Zonder het 
nodige budget zal dit ambitieus project moeilijk kunnen worden gerealiseerd.

5.3 Reactie van het Rekenhof
Het Rekenhof stelt vast dat de voorwaarde die het Sectoraal Comité van de Sociale Zeker-
heid heeft opgelegd om een geïntegreerde persoonsgegevensbank op te richten een keuze 
vastlegt waarvoor initieel geen bevestiging bij de RVP en het RSVZ kon worden terugge-
vonden. Uit de verschillende antwoorden blijkt ook dat de toekomst van de toepassing “Ken 
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Uw Pensioen” nog niet vastligt. Het Rekenhof zal opvolgen in welke mate de voorgestelde 
keuzes alsook de oplossingen voor de in de audit vermelde gebreken zullen worden gecon-
cretiseerd in de definitieve versie van de nieuwe bestuursovereenkomsten 2013 – 2015 en 
verder zullen worden geïmplementeerd. Of hiervoor in de nodige budgetten zal worden 
voorzien, moet eveneens nog worden afgewacht.
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Sommige EU-burgers sluiten zich aan als zelfstandige met als enig doel een verblijfsrecht van 
meer dan drie maanden te verkrijgen. Daarom heeft het RSVZ de aansluitingsprocedure aan-
gepast en controles ontwikkeld. Ook werd een sanctie uitgewerkt voor de niet-naleving van de 
meldingsplicht bij wijziging of stopzetting van een zelfstandige activiteit.

Het Rekenhof constateerde dat de aangepaste procedure wel effectief is voor de bestrijding 
van fictieve aansluitingen, maar dat de toegevoegde waarde ervan voor het stelsel van de zelf-
standigen en de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gehypothekeerd door een achterstand in de 
behandeling van deze dossiers bij het RSVZ, alsook door tekortkomingen bij de opvolging en 
uitwisseling van informatie. Twee jaar na de aankondiging is ook de geplande sanctie nog niet 
reglementair geregeld.

Het RSVZ zou op korte termijn met alle betrokken partijen moeten overleggen om de proce-
dure en de wederzijdse informatie-uitwisseling bij te sturen. Gelet op het belang van de bestrij-
ding van de sociale fraude vraagt het Rekenhof aan het RSVZ en de minister duidelijkheid te 
verschaffen over het tijdschema voor de uitvoering van de aangekondigde sancties.

1 Context

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Een groeiend aantal EU-burgers sluit zich aan als zelfstandige om zich na enkele kwartalen 
– al dan niet retroactief – te laten schrappen. Om dit fenomeen verder te onderzoeken en 
maatregelen uit te werken, nam het College voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude 
een speciaal actiepunt tegen het oneigenlijke gebruik van het sociaal statuut der zelfstandi-
gen op in zijn actieplan 2009-2010.

Binnen een tijdelijke beleidscel onderzochten vertegenwoordigers van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de dienst Economische Vergun-
ningen van de FOD Economie, de Dienst Vreemdelingenzaken en de vereniging van socia-
leverzekeringsfondsen het fenomeen. Ze stelden vast dat in hoofdzaak werkende vennoten 
en helpers van zelfstandigen, voornamelijk onderdanen van Oost-Europese lidstaten die 
recent waren toegetreden tot de Europese Unie, misbruik maken van het statuut van zelf-
standige.

Via dit statuut verkrijgen de zelfstandigen een verblijfsrecht van meer dan drie maanden. 
Na een ononderbroken verblijf van drie jaar wordt dat omgezet naar een duurzaam ver-
blijfsrecht. Zodra het verblijfsrecht in orde is, laten deze zelfstandigen hun socialeverze-
keringsfonds weten geen zelfstandige activiteit meer uit te voeren of zelfs nooit te hebben 
aangevat279. De aansluiting wordt bijgevolg gebruikt om zich in het vreemdelingenregister 
te kunnen inschrijven.

279 Dikwijls zonder betaling van sociale bijdragen of met toekenning van een vrijstelling tot betaling van deze bijdra-
gen door de	Commissie	voor	Vrijstelling	van	Bijdragen.
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Concreet werden na een analyse van onder andere de wetgeving inzake beroepskaarten, de 
vreemdelingenwetgeving280 en de wetgeving inzake het sociaal statuut der zelfstandigen 
onderstaande knelpunten vastgesteld281.

• De beoordeling of er een zelfstandige activiteit bestaat, gebeurde op basis van elemen-
ten die geen bewijs opleverden van de effectieve uitoefening van een activiteit als zelf-
standige. Voor een zelfstandige vereiste de vreemdelingenwetgeving een bewijs van in-
schrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of enig ander bewijs dat hij of zij 
een zelfstandige activiteit verricht282. Dit enig ander bewijs was voor werkende vennoten 
een inschrijving bij een erkende kas voor zelfstandigen ofwel een aandelenregister plus 
een bewijs van volstorting van de aandelen aangevuld met een bewijs van de onderne-
ming dat hij of zij wel degelijk werkt als zelfstandige bij die onderneming.

• Noch de socialeverzekeringsfondsen noch het RSVZ konden achterhalen welke EU-on-
derdaan het attest van aansluiting “misbruikte” voor de aanvraag tot inschrijving in het 
vreemdelingenregister. Bij een inschrijving als zelfstandige bij een socialeverzekerings-
fonds ontvangt iedere zelfstandige immers automatisch een aansluitingsbewijs.

• Op het ogenblik dat er aanwijzingen zijn van een fictieve zelfstandige activiteit, kan 
niet meer worden onderzocht of die activiteit reëel is en kunnen geen sancties meer 
worden genomen. Belangrijk daarbij is ook dat zodra een EU-burger over een duurzaam 
verblijfsrecht beschikt (E+ -kaart), de Dienst Vreemdelingenzaken dat niet meer kan 
intrekken.

• Volgens artikel 8 van het ARS283 moet een zelfstandige wel iedere wijziging of stopzet-
ting van zijn activiteit binnen vijftien dagen melden, maar de niet-naleving daarvan 
wordt niet bestraft.

Op basis van bovenstaande knelpunten heeft het RSVZ de bestaande aansluitingsproce-
dure aangepast voor EU-burgers die zich door middel van het statuut van zelfstandige in 
België willen inschrijven in het vreemdelingenregister. Het zou ook een sanctie opleggen 
bij niet-naleving van de meldingsplicht bij wijziging of stopzetting van de zelfstandige ac-
tiviteit284.

De belangstelling vanuit het parlement voor deze nieuwe maatregelen en de beperkte rap-
portering over de resultaten ervan, waren de aanleiding tot een onderzoek van het Reken-
hof.

280 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen en het gelijknamige koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

281 Deze knelpunten werden overgenomen in een document van 3 juni 2010 gericht aan de Raad van Beheer van het 
RSVZ en kunnen ook worden teruggevonden in antwoorden op verschillende parlementaire vragen.

282 Artikel 50, § 2, van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen werd wel aangepast. Naast een inschrijving in de Kruispuntbank voor On-
dernemingen wordt ook een bewijs van aansluiting bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen gevraagd.

283 Koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 
38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

284 Deze maatregelen bij het RSVZ passen in een reeks voorstellen om dergelijke misbruiken te bestrijden. Voor de 
inhoud van deze maatregelen kan bijvoorbeeld worden verwezen naar het antwoord op de vraag gesteld aan de 
staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecre-
taris, toegevoegd aan de minister van Justitie, over “het misbruik van het zelfstandigenstatuut door EU-onderda-
nen” gesteld in de Commissie voor de Sociale zaken van woensdag 16 november 2011. Parl. St. Kamer, nr. 6349.
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1.2 Onderzoek van het Rekenhof
Met dit onderzoek wilde het Rekenhof op de eerste plaats nagaan of de aangepaste aanslui-
tingsprocedure correct, tijdig en efficiënt werd uitgevoerd en kan leiden tot de schrapping 
van de aansluiting van niet actieve zelfstandigen uit de andere EU-landen. Vervolgens werd 
ook nagegaan of het stelsel der zelfstandigen ondertussen al de niet-naleving van de mel-
dingsplicht bij wijziging of stopzetting van de zelfstandige activiteit bestraft.

Het onderzoek beperkt zich voornamelijk tot het RSVZ en de maatregelen die deze instel-
ling heeft genomen. Er werd wel contact opgenomen met de Dienst Vreemdelingenzaken 
om na te gaan in welke mate de beslissingen van het RSVZ al werden of kunnen worden 
gebruikt bij de onderzoeken op de toekenning van het verblijfsrecht.

Het ontwerpartikel werd op 18 juli 2012 voorgelegd aan de minister van Middenstand, 
KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale 
en de fiscale fraude en de administrateur-generaal van het RSVZ. Het antwoord van de 
administrateur-generaal van 14 augustus 2012 en het antwoord van de staatssecretaris van 
13 september 2012 werden opgenomen in punt 4 van dit artikel. In haar antwoord van 31 au-
gustus 2012 sluit de minister zich bij het standpunt van het RSVZ aan.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Aansluitingsprocedure EU-burger

2.1.1 Beschrijving van de procedure
Naar aanleiding van de bovenstaande analyse werd een aangepaste procedure ingesteld 
(ook AFA285-procedure genoemd): EU-burgers die zich op basis van een zelfstandige ac-
tiviteit bij de lokale overheid286 wensen in te schrijven in het vreemdelingenregister voor 
het verkrijgen van een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, moeten een specifiek 
aansluitingsattest gebruiken. Dat attest moeten ze vragen aan het socialeverzekeringsfonds 
waar ze zich aansluiten door de reguliere aansluitingsverklaring in te vullen. Bij die aan-
sluiting287 ontvangen zij van het socialeverzekeringsfonds een vragenlijst die ze binnen drie 
maanden moeten terugsturen naar het RSVZ. De vragenlijst informeert naar de activiteiten 
van de sociaal verzekerde en vraagt bewijzen voor te leggen van geleverde prestaties.

Het socialeverzekeringsfonds meldt de personen voor wie het speciale attest wordt uitge-
reikt elektronisch aan het RSVZ via een speciale mailbox, met een kopie van de aanslui-
tingsverklaring.

Naast deze meldingen vanwege de socialeverzekeringsfondsen (en soms ook gelijklopend) 
ontvangt het RSVZ ook vragen tot het verrichten van een onderzoek vanwege een interne 
dienst Speciale Rechten en in mindere mate vanwege de Commissie voor Vrijstelling van 
Bijdragen. De vragen van de dienst Speciale Rechten betreffen dossiers waarbij EU-burgers 

285 Affiliation fictive/Fictieve Aansluiting.
286 De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de steden en gemeenten er op gewezen vanaf 1 oktober 2010 nog enkel dit 

specifieke attest te aanvaarden als document bij de inschrijving in het vreemdelingenregister.
287 De mogelijkheid bestaat ook dat de betrokkene zich elektronisch aansluit bij een fonds. In dat geval worden de 

documenten (attest en vragenlijst) per post bezorgd.
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aangesloten als zelfstandige ook kinderbijslag aanvragen. Het recht en de hoogte van deze 
kinderbijslag worden onderzocht288. In afwachting van een beslissing van het RSVZ wordt 
aan het socialeverzekeringsfonds gevraagd de betaling van de kinderbijslag uit te stellen. 
Ook bij deze dossiers kan er sprake zijn van fictieve aansluitingen. Omdat sinds 1 juli 2008289 
de kinderbijslag wordt betaald los van het feit of er sociale bijdragen als zelfstandige werden 
betaald en er uiteindelijk ook een beslissing moet worden genomen door de dienst Speciale 
Rechten, is ook een snelle beslissing over de aansluiting als zelfstandige aangewezen.

Het onderzoek naar de correcte onderwerping als zelfstandige wordt gecentraliseerd290 ver-
richt door de dienst VOB (Verplichtingen - Obligations) op de hoofdzetel van het RSVZ. In 
een eerste stap worden de mails van de socialeverzekeringsfondsen per maand gesorteerd 
en verwerkt in het elektronisch dossier (eDossier). Dit houdt in dat een eDossier wordt ge-
opend en dat vervolgens de aansluitingsverklaringen en de mails worden gescand en hierin 
worden opgenomen. Een aantal kenmerken van de nieuwe dossiers worden ook in een elek-
tronisch register opgenomen.

Vervolgens onderzoekt de dossierbeheerder van de dienst VOB het dossier op basis van:

• de door de sociaal verzekerde ingevulde vragenlijst en aangeleverde bewijsstukken;
• informatie in interne en externe databanken over de sociaal verzekerde of over een an-

dere zelfstandige of vennootschap waarvoor de onderzochte persoon aangeeft helper te 
zijn of een mandaat uit te oefenen (werkend vennoot, bestuurder, zaakvoerder);

• informatie vanwege de inspectiedienst van het RSVZ;
• informatie ontvangen van derden.

De verzamelde informatie wordt in het eDossier opgeslagen.

De dossierbeheerder stelt vervolgens een beslissing voor aan de reviewer. De aansluiting 
blijft behouden wanneer uit het onderzoek blijkt dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat 
de betrokkene effectief een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent (sociologisch criterium) 
of indien dit kan worden aangetoond op basis van fiscale inkomsten (fiscaal criterium)291. In 
het omgekeerde geval kan een schrapping van de aansluiting worden voorgesteld.

Indien de reviewer akkoord gaat met de schrapping, stuurt het RSVZ een brief naar het 
socialeverzekeringsfonds van de sociaal verzekerde met de vraag hem of haar retroactief 
te schrappen. Een speciale code, sinds januari 2012 toegevoegd in het Repertorium van de 
Zelfstandigen (ARZA) van het RSVZ, waarschuwt de andere socialeverzekeringsfondsen 

288 Rekening houdende met de Europese Verordeningen.
289 Een koninklijk besluit van 24 juli 2008 voerde in artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende 

regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen een versoepeling  in. De verplichting met betrek-
king tot de betaling van de bijdragen in het tweede en het derde kwartaal voorafgaand aan dat waarop die bijslag 
betrekking heeft, geldt niet langer voor de kinderbijslagen vanaf 1 juli 2008.

290 In de toekomst zouden deze onderzoeken, analoog aan de al bestaande decentrale controle op de tijdige  on-
derwerping als zelfstandige, worden toegewezen aan de regionale kantoren van het RSVZ. De dienst VOB moet 
daartoe nog formele instructies opstellen om de uniformiteit van de AFA-controles te verzekeren.

291 Voor de regelgeving van toepassing bij de controle kan worden verwezen naar artikel 3 van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
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over deze beslissing. De sociaal verzekerde kan het RSVZ wel vragen de beslissing te her-
zien op basis van nieuw aangeleverde informatie.

Bij behoud van de aansluiting wordt geen specifieke actie ondernomen voor de socialever-
zekeringsfondsen. Wel wordt het elektronisch register aangevuld met de informatie van de 
beslissing. De beslissing wordt ook medegedeeld aan de dienst Speciale Rechten of de Com-
missie voor Vrijstelling van Bijdragen als die initieel een vraag hadden gesteld.

Periodiek stuurt het RSVZ aan de Dienst Vreemdelingenzaken een lijst van alle personen 
die werden geschrapt. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt vervolgens of het tijde-
lijke verblijfsrecht op basis van de vreemdelingenwetgeving moet worden ingetrokken292.

2.1.2 Bevindingen

Achterstand in de behandeling van de dossiers
De onderstaande tabel toont het aantal meldingen en beslissingen per maand. Ze werd 
samengesteld op basis van de gegevens uit het elektronisch register293 en afzonderlijke ge-
gevens over het aantal ontvangen meldingen. De reden hiervoor is dat niet alle meldingen 
in de mailbox al werden verwerkt in het register en het eDossier294. Beiden bieden dus geen 
correct beeld van de realiteit.

Tabel 1 –  Aantal meldingen en beslissingen per maand

Jaar/maand Aantal 
meldingen

Niet 
geschrapt Geschrapt Behandeld

Nog in 
onderzoek/te 
onderzoeken 

(saldo)

Geen datum 0 4 26 30 -30

Oktober 2010 87 0 1 1 56

November 2010 392 0 0 0 448

December 2010 416 0 0 0 864

januari 2011 328 0 0 0 1.192

Februari 2011 472 0 1 1 1.663

Maart 2011 469 1 0 1 2.131

April 2011 295 23 37 60 2.366

Mei 2011 475 46 34 80 2.761

juni 2011 579 27 42 69 3.271

juli 2011 411 50 114 164 3.518

Augustus 2011 520 40 91 131 3.907

September 2011 573 89 112 201 4.279

Oktober 2011 443 28 89 117 4.605

292 Het feit dat de aansluiting als zelfstandige retroactief werd geschrapt, houdt niet in dat het verblijfsrecht wordt 
ingetrokken. Het verblijfsrecht kan ook op basis van een andere activiteit (bv. werknemer) of toestand waarin men 
zich bevindt, worden behouden.

293 Toestand op 15 mei 2012. Het Rekenhof dient wel een voorbehoud te formuleren over de inhoud van dit register dat 
door verschillende personen kan worden ingevuld. 

294 Tot eind mei  2012 waren slechts 3.623 dossiers opgenomen in het register.
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Jaar/maand Aantal 
meldingen

Niet 
geschrapt Geschrapt Behandeld

Nog in 
onderzoek/te 
onderzoeken 

(saldo)

November 2011 167 29 97 126 4.646

December 2011 168 58 108 166 4.648

januari 2012 130 22 42 64 4.714

Februari 2012 298 41 114 155 4.857

Maart 2012 215 23 92 115 4.957

April 2012 271 45 59 104 5.124

Eindtotaal 6.709 526 1.059 1.585

 % op totaal aan-
tal meldingen

100,00	% 7,84	% 15,78	% 23,62	%

 % beslissingen 
op behandelde 
dossiers

33,19	% 66,81	% 100,00	%

Gemiddelde op 
19	maanden

353 28 56 83295

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van het RSVZ 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal schrappingen bij de al behandelde dossiers 
oploopt tot 66,81 %. Dit toont aan dat de controle ingevoerd ter bestrijding van fictieve 
aansluitingen effectief is.

Indien de dossiers worden uitgesplitst per nationaliteit296 (tabel 2), blijkt dat het grootste 
deel van de schrappingen (769 op 1.065) zit bij de landen die het laatst tot de Europese Unie 
zijn toegetreden, namelijk Roemenië en Bulgarije. De AFA-procedure bereikt dus de juiste 
doelgroep.

295 Aangezien de behandeling van de dossiers pas echt van start ging vanaf april 2011, kan dit gemiddelde naar boven 
worden herzien tot 122 (1.585 gedeeld door 13 maanden).

296 De verdeling gebruikt in de publicatie “Niet-Belgische ondernemers in België” van de studiedienst van UNIZO (sep-
tember 2011) werd hier ook toegepast. In die studie wordt de stijgende populatie van niet-Belgische zelfstandigen, 
voornamelijk komende uit de nieuwe Europese lidstaten, geanalyseerd.    
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Tabel 2 –  Dossiers per nationaliteitrs per nationaliteit297 298 299 300

Belgen
Oude 

Europe-
anen298

Nieuwe 
Europe-
anen299

Bulga-
ren en 

Roeme-
nen

Maghre-
bijnen 
en Tur-
ken300

Andere Niet 
bekend Totaal

Niet- 
geschrapt

6 123 63 318 4 11 12 537

Geschrapt 5 61 191 769 5 8 26 1.065

Behandeld 11 184 254 1.087 9 19 38 1.602

 %  
geschrapt

45,5 % 33,2 % 75,2 % 70,7 % 55,6 % 42,1 % 68,4 % 66,5 %

Nog niet 
behandeld

10 276 326 1.218 17 26 148 2.021

Totaal 21 460 580 2.305 26 45 186 3.623

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van het RSVZ

De cijfers uit tabel 1 tonen echter ook aan dat er een probleem is bij de behandeling van de 
dossiers. Tot eind april 2012 waren slechts 23,62 % van alle ontvangen meldingen behandeld. 
Meer dan 5.000 dossiers worden of moeten nog worden onderzocht. Dit aantal neemt, gelet 
op het verschil tussen het aantal nieuwe meldingen en de beperkte behandelingscapaciteit, 
maandelijks toe. De oorzaak van de achterstand is dat bij de initiële analyse het aantal te 
verwachten dossiers niet kon worden berekend alsook dat onvoldoende personeel werd toe-
gewezen om deze dossiers te behandelen. De nieuwe werklast moest binnen het bestaande 
budget en personeelskader van het RSVZ worden opgevangen301. Omdat de dienst VOB veel 
belang hecht aan de kwaliteit van het onderzoek en ook nog andere opdrachten moet uit-
voeren, kan deze toestand moeilijk verbeteren.

Door het grote aantal dossiers en vertragingen bij de behandeling van het dossier zelf (bij-
voorbeeld het wachten op de vragenlijst, op antwoorden van de sociaal verzekerde enz.) is 
ook de gemiddelde doorlooptijd van een dossier opgelopen tot gemiddeld 273 dagen voor de 
beslissingen tot schrapping en 247 dagen voor de beslissingen tot behoud van de aanslui-
ting302. Dit heeft gevolgen voor de andere actoren die op basis van de genomen beslissing 
een verder onderzoek moeten uitvoeren of zelf een beslissing moeten nemen. Zo beschikt 
de Dienst Vreemdelingenzaken over een termijn van drie jaar na de eerste inschrijving in 
het vreemdelingenregister om zijn onderzoek uit te voeren. Een aanzienlijk deel daarvan 

297 Informatie uit het register inclusief 17 beslissingen (11 niet geschrapt, 6 geschrapt) van de maand mei 2012 die niet 
werden opgenomen in tabel 1.

298 Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Ita-
lië, Griekenland, Finland, Oostenrijk en Zweden.

299 Landen toegetreden op 1 mei 2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slove-
nië en Tsjechië.

300 Turkije, Marokko, Tunesië en Algerije.
301 Op bepaalde momenten kon wel een beroep worden gedaan op extra personeel vanuit andere diensten binnen het 

RSVZ om de meldingen in het eDossier op te nemen.
302 Berekend op basis van die dossiers waarvoor een begin- en einddatum werd opgenomen in het elektronische regis-

ter. Zonder maatregelen zal, door de toename van het aantal dossiers in behandeling, de doorlooptijd onvermijde-
lijk toenemen. 
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wordt al ingenomen door het RSVZ303. De Dienst Vreemdelingenzaken is van oordeel dat 
het nut van een ontvangen beslissing tot schrapping afneemt naarmate die verder verwij-
derd ligt van de aansluitingsdatum van de sociaal verzekerde304. Het RSVZ en de Dienst 
Vreemdelingenzaken hebben het voordeel van de AFA-procedure, onder andere in het kader 
van de controle op het verblijfsrecht en eventueel ook de niet-toekenning van een leefloon 
(of equivalent leefloon) door de OCMW’s, nog niet geëvalueerd.

Ook de dienst Speciale Rechten binnen het RSVZ en de Commissie voor Vrijstelling van 
Bijdragen zijn gediend met snelle beslissingen. Daarnaast wijst het Rekenhof ook op mo-
gelijk niet betaalde bijdragen en het bestaan van andere rechten binnen het stelsel van de 
zelfstandigen (bijvoorbeeld de terugbetaling van medische kosten) waarvan niet geweten is 
in welke mate de fictief aangesloten zelfstandigen ze effectief gebruiken. Dat de procedure 
leidt tot een financieel voordeel voor het stelsel der zelfstandigen in termen van niet toege-
kende rechten is zeker, maar de grootte hiervan kan moeilijk worden berekend305.

Ontbrekende controles en opvolging
Het RSVZ wil met de controles fictieve aansluitingen weren. Het Rekenhof stelde echter 
vast dat a posteriori niet wordt gecontroleerd of de socialeverzekeringsfondsen effectief 
de aansluitingen hebben geschrapt op basis van de beslissing van de dienst VOB. Uit een 
steekproef bleek dat op 54 vragen tot schrapping 5 (9,3 %) niet werden uitgevoerd. Die 
steekproef wees ook uit dat, hoewel de inspectiedienst van de directie-generaal Zelfstandi-
gen van de FOD Sociale Zekerheid formeel bevoegd is om de socialeverzekeringsfondsen te 
controleren306, een opvolging vanuit het RSVZ wel is aangewezen. In dezelfde lijn ligt ook 
het beperkte gebruik van de speciale code in het ARZA die de socialeverzekeringsfondsen 
wijst op een schrapping van een persoon na het onderzoek in het kader van de AFA-proce-
dure.

Het gebrek aan bovenstaande controles vloeit gedeeltelijk ook voort uit een gebrek aan op-
volgingsrapporten vanuit de gegevens (databanken) binnen het RSVZ. De dienst VOB be-
schikt nog niet over automatisch gegenereerde lijsten om de uitvoering van de schrappin-
gen en het gebruik van codes op te volgen. Beperkte budgettaire middelen307 en ook de wijze 
waarop rapporten binnen het RSVZ tot stand komen (steeds via een externe dienstverlener) 
maken dat de nodige rapporten soms achterwege blijven. Dit laatste, samen met het gebrek 
aan personeel om zelfs de meldingen snel in te voeren, legt ook gedeeltelijk beperkingen op 
voor de interne rapportering aan de Raad van Beheer en de externe rapporteringen (o.a. het 
beantwoorden van parlementaire vragen). Daarvoor doet de dienst VOB nu een beroep op 
gegevens die buiten de reguliere systemen extracomptabel worden bijgehouden.

303 Volgens het RSVZ moet er wel een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de nauwkeurigheid en anderzijds 
de snelheid van de beslissing.

304 De aansluiting als zelfstandige wordt voornamelijk gebruikt om zich snel te kunnen inschrijven in het vreemdelin-
genregister waarna andere wegen kunnen worden bewandeld om het verblijf te rechtvaardigen.

305 Zo werden van de 1.065 schrappingen, 59 beslissingen doorgegeven aan de dienst Speciale Rechten die aldus leid-
den tot de niet-betaling van kinderbijslag.

306 Artikel 20, § 2, van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en 
artikel 63 van het KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

307 Door de aanpassing van de budgettaire planning zou pas in het najaar 2012 of begin 2013 ruimte bestaan om rap-
porten te laten ontwikkelen.
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Tekortkomingen in de informatie-uitwisseling
Tot slot wijst het Rekenhof op tekortkomingen in de interne en externe informatie-uitwis-
seling. Zo gaf de dienst Speciale Rechten aan niet altijd een bericht van schrapping te ont-
vangen. Ook de informatie aan de Dienst Vreemdelingenzaken is op anderhalf jaar beperkt 
gebleven tot slechts zes lijsten met soms lange periodes zonder de nodige kennisgevingen. 
De reden ligt ook hier onder andere bij het gebrek aan rapportering vanuit het eDossier. De 
informatie die aan de Dienst Vreemdelingenzaken wordt geleverd, laat niet toe na te gaan 
of de geschrapte aansluiting overeenkomt met de activiteit (en aansluiting) die de sociaal 
verzekerde bij de inschrijving in de gemeente doorgeeft. De Dienst Vreemdelingenzaken 
wist ook niet dat een schrapping moet worden uitgevoerd door het socialeverzekerings-
fonds, wat dus niet altijd gebeurt. In die zin is de beslissing van de Dienst Vreemdelingen-
zaken gebaseerd op foutieve informatie. Dit vormt een argument om een controle op de 
schrappingen door de socialeverzekeringsfondsen in te voeren. Omgekeerd ontvangt de 
dienst VOB geen informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken over de EU-burgers die 
zich als zelfstandigen bij de lokale overheden hebben ingeschreven. Dit is echter noodza-
kelijk om na te gaan of de inschrijving bij die lokale overheid inderdaad gebeurde via het 
specifieke aansluitingsattest uitgereikt door een socialeverzekeringsfonds of om na te gaan 
of een correcte melding vanwege het socialeverzekeringsfonds werd ontvangen.

2.2 Nieuwe sanctionering

2.2.1 Beschrijving van de nieuwe sanctie
In juni 2010 werd een overzicht van knelpunten bezorgd aan de Raad van Beheer van het 
RSVZ (zie punt 1.1).

De werkgroep “Sociale fraude en betere invordering” van het Algemeen Beheerscomité voor 
het sociaal statuut der zelfstandigen heeft verder onderzocht of het wenselijk was de niet-
naleving van de meldingsplicht bij wijziging of stopzetting van de zelfstandige activiteit te 
sanctioneren, en hoe dat het best zou gebeuren. Deze werkgroep kwam in een vergadering 
van 19 oktober 2011 tot een voorstel om geldboetes op te nemen in artikel 17bis van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen (verder KB nr. 38 genoemd) voor die gevallen waarbij de sociaal verzekerde 
het niet starten van een activiteit na de geplande startdatum bij aansluiting of een wijziging 
of stopzetting van activiteit niet binnen vijftien dagen zou meedelen.

2.2.2 Bevindingen
Ruim twee jaar nadat deze aanvullende maatregel in juni 2010 aan de Raad van Beheer van 
het RSVZ werd voorgesteld, is de sanctie nog niet wettelijk ingevoerd.

Het Rekenhof vraagt zich af hoe een dergelijk boete zal worden geheven en geïnd. Meer 
specifiek, hoe zal de datum van een stopzetting van een activiteit worden bepaald? Het-
zelfde geldt echter ook voor de al bestaande boete in het geval van de uitoefening van een 
zelfstandige activiteit zonder te zijn aangesloten ( artikel 17bis, § 1, 1° van het KB nr. 38). Om 
die boete te kunnen innen, moet het RSVZ de startdatum van de activiteit correct kunnen 
bepalen. Ook deze sanctie is nog niet ingevoerd. Dat geldt trouwens ook voor de sanctie als 
een beroepsactiviteit wordt aangegeven die verschilt van die vermeld in de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen (artikel 17bis, § 1, 2°, KB nr. 38) en de sanctie als het inkomen naar 
boven toe werd aangepast doordat de administratie der belastingen fiscale fraude heeft 
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vastgesteld (artikel 17bis, § 1, 3°, KB nr. 38). De reden hiervoor is dat nog verdere discussies 
worden gevoerd over de wenselijkheid van deze boetes (o.a. die bij fiscale fraude) en de 
wijze waarop de socialeverzekeringsfondsen moeten worden vergoed voor de inning van 
de boetes.

3 Conclusies en aanbevelingen

De procedure die het RSVZ heeft ingevoerd om fictieve aansluitingen door EU-burgers te 
beperken, is effectief op het vlak van de correcte onderwerping van deze personen als zelf-
standige. De toegevoegde waarde ervan wordt echter zowel voor het stelsel der zelfstandi-
gen als voor de Dienst Vreemdelingenzaken gehypothekeerd door de achterstand in de be-
handeling van de dossiers en de lange doorlooptijd voor de beslissingen. Het voordeel van 
de procedure voor het stelsel der zelfstandigen en voor de Dienst Vreemdelingenzaken kan 
moeilijk worden becijferd. Het Rekenhof stelt voor dat het RSVZ op korte termijn met alle 
betrokken partijen overlegt om de AFA-procedure grondig te evalueren en de procedure en 
de wederzijdse informatie-uitwisseling bij te sturen.

Om de problemen bij de behandeling van de dossiers structureel op te lossen, kan extra 
personeel worden gezocht via aanwerving of toewijzing van personeel vanuit andere dien-
sten. De loutere toevoeging van bijkomend personeel is echter niet voldoende. Er zal ook 
moeten worden gestreefd naar een efficiëntieverhoging. Een intern voorstel om de socia-
leverzekeringsfondsen via een internettoepassing de nodige bijlagen te laten invoeren in 
het eDossier en een onderzoeksopdracht te creëren, kan hiertoe een aanzet vormen. Ook 
kan selectiever worden gewerkt, op basis van de informatie die bij de melding van de soci-
aleverzekeringsfondsen wordt ontvangen, van knipperlichten die wijzen op mogelijke mis-
bruiken of fraude en de prioriteiten gesteld door andere diensten (o.a. de dienst Speciale 
Rechten). Dergelijke knipperlichten zijn wel bekend en worden gebruikt bij de behandeling 
van een dossier, maar worden nog niet effectief ingezet om de ontvangen meldingen in te 
delen. De marge voor een dergelijke aanpak is echter, gezien het huidige percentage aan 
schrappingen (66 %), zeer klein.

Een procedure voor de schrapping van fictieve aansluitingen implementeren maar niet 
opvolgen of de socialeverzekeringsfondsen ook effectief overgaan tot schrapping, is niet 
aanvaardbaar. De dienst VOB gaf ondertussen aan de opvolging te verbeteren. Zo zou de 
nodige rapportering vanuit de toepassingen van het RSVZ worden opgesteld. Dergelijke 
rapporteringen kunnen vervolgens ook worden gebruikt voor de communicatie van de re-
sultaten (intern aan de Raad van Beheer en extern voor de beantwoording van parlemen-
taire vragen) en de verdere analyse van de AFA-dossiers. Op basis daarvan kan de controle 
stelselmatig worden verbeterd. In dit kader acht het Rekenhof het nuttig algemeen binnen 
het RSVZ een denkoefening te maken over wijze waarop beheersrapporten ter beschikking 
worden gesteld van de verschillende diensten.

Het Rekenhof stelt ten slotte vast dat de aangekondigde sanctie voor de niet-naleving van 
de meldingsplicht in het geval van wijziging of stopzetting van de zelfstandige activiteit 
nog niet in het KB nr. 38 is ingevoegd. De implementatie ontbreekt ook voor de bestaande 
sancties opgenomen in artikel 17bis, § 1, 1° tot 3°, van dit KB. Gelet op het belang van de be-
strijding van de sociale fraude vraagt het Rekenhof aan het RSVZ en de minister duidelijk-
heid te verschaffen over het tijdschema van de uitvoering van deze maatregelen.
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4 Antwoorden van de administrateur-generaal van het RSVZ en de 
staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale 
Fraude

De administrateur-generaal van het RSVZ erkent de achterstand bij de behandeling van 
de dossiers. Zij licht toe dat de AFA-procedure een nieuwe operationele opdracht is. Op de 
vraag middelen vrij te maken voor de indienstneming van extra personeel daarvoor308 werd 
echter niet ingegaan. Specifiek zou de indienstneming van inspecteurs nuttig zijn voor de 
controle ter plaatse van de bewijzen voorgelegd door de zelfstandigen.

De administrateur-generaal meent dat de efficiëntie moeilijk kan worden verhoogd door 
de aanpassing van de werkmethodes. De nodige knipperlichten werden immers al geïn-
stalleerd. Daarnaast is de marge voor verbetering, gezien het al hoge schrappingspercen-
tage, inderdaad klein. Aangezien de materie steeds een nauwgezet onderzoek noodzakelijk 
maakt, kan ook het versnellen van de beslissingen niet als oplossing worden overwogen.

Het RSVZ benadrukt dat de doorlooptijd van de beslissingen nog binnen het jaar ligt, ruim 
vóór het verstrijken van de termijn van drie jaar voor de toekenning van het definitieve ver-
blijfsrecht. Een minimale doorlooptijd van drie maanden is hoe dan ook gerechtvaardigd 
omdat moet worden gewacht op het terugsturen van de ingevulde vragenlijst en de betrok-
kene tijd nodig heeft om activiteiten te ontplooien. Gezien hun specificiteit (uitbetaling 
kinderbijslag) zullen de aanvragen van de dienst Speciale Rechten wel prioritair worden 
behandeld.

Het RSVZ erkent ook de noodzaak van een goede opvolging van de beslissingen en verwijst 
op de eerste plaats naar het gebruik van het register op basis waarvan al rapporteringen 
(aan de Dienst Vreemdelingenzaken, raad van beheer, parlement…) worden opgesteld. Dit 
register, dat niet onfeilbaar is (Excellijst), werd aangemaakt in afwachting van de verdere 
uitbouw van het eDossier. In dit eDossier wordt ook een onderdeel rapportering en statis-
tieken opgenomen, waardoor de opvolging en de controlemogelijkheden van alle informa-
tieaanvragen – waaronder de specifieke AFA-dossiers – zullen worden geoptimaliseerd.

Het feit of een sociaalverzekeringsfonds al dan niet een schrapping heeft uitgevoerd, is 
volgens de administrateur-generaal meer een formele kwestie die wel door het RSVZ moet 
worden opgevolgd. De Dienst Vreemdelingenzaken werkt correct indien die het verblijfs-
recht intrekt op basis van de beslissing van het RSVZ die de enige juiste is. De problemen 
betreffende de informatie-uitwisseling met de dienst Speciale Rechten worden toegewe-
zen aan kinderziektes bij de start van de nieuwe workflow waarvoor intussen maatregelen 
werden genomen. Ook zal de informatie naar de Dienst Vreemdelingenzaken worden uit-
gebreid. Aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd gevraagd de Dienst Vreem-
delingenzaken toegang te verlenen tot de gegevens van het algemeen repertorium van zelf-
standigen. Het RSVZ wil ook meer nuttige informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken 
verkrijgen (bv. EU-burgers die zich als zelfstandige bij de lokale overheden hebben inge-
schreven en zelfstandigen die het verblijfsrecht ontnomen is).

308 Twee voltijds equivalenten (VTE) niveau C, één VTE niveau A en twee VTE sociale inspecteurs.
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De administrateur-generaal vindt het uiteindelijk ook nodig samen te zitten met alle be-
trokken actoren om de werking van de AFA-procedure grondig te evalueren, wat tot dusver 
wegens tijdsgebrek nog niet gebeurde.

Wat ten slotte de nieuwe sanctionering309 bij niet-naleving van de meldingsplicht bij wijzi-
ging of stopzetting van de activiteit betreft, kan het RSVZ geen verdere actie ondernemen 
zolang de wetgeving niet is aangepast. De andere sancties van artikel 17bis van het KB nr. 
38 konden nog niet worden geïmplementeerd door het gebrek aan een houder van een ma-
nagementfunctie binnen het RSVZ. De inplanning van een specifieke cel Administratieve 
Geldboetes zal afhankelijk zijn van de budgettaire haalbaarheid ervan.

De staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude verwijst in zijn 
antwoord naar het Actieplan Fraudebestrijding 2012-2013 in het kader waarvan hij samen 
met de minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw maatregelen voor 
de aangehaalde problemen zal voorstellen. Een werkgroep Sociale Fraude en betere invor-
dering van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen on-
derzoekt momenteel de mogelijke pistes en legt die in principe begin oktober 2012 voor.

309 Ook opgenomen in het Actieplan 2012-2013 van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude.
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De wet bepaalt dat de opdrachtgevers en de aannemers uit de bouwsector en uit andere secto-
ren (tuinaanleg, schoonmaak,...) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de sociale schulden van hun 
onderaannemers. Het systeem steunt op de unieke werfmelding (UWM) die de hoofdaannemer 
moet indienen en die de lijst omvat van de onderaannemers alsook de plaats en de duur van 
de werkzaamheden. De hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht een inhouding op factuur uit te 
voeren (35 % van het bedrag van de werken) ten voordele van de RSZ als de onderaannemer die 
de werken uitvoert, sociale bijdragen verschuldigd is.

Het Rekenhof beveelt de RSZ aan dat stelsel beter bekend te maken omdat de aannemers zich 
niet altijd van hun aangifteverplichtingen bewust zijn. Het is overigens van oordeel dat de aan-
nemers en opdrachtgevers beter zouden moeten worden geïnformeerd over hun inhoudings-
verplichting.

De RSZ past de hoofdelijke aansprakelijkheid pas toe als de aannemer die de werken heeft uit-
gevoerd, failliet gaat. Om de RSZ in staat te stellen volop voordeel uit dat stelsel te halen, be-
veelt het Rekenhof aan dat de RSZ de naleving van de verplichting van de inhouding op factuur 
controleert en de sancties toepast zodra het contract is beëindigd, zonder daarbij te wachten 
tot de medecontractant failliet wordt verklaard. Het beveelt de RSZ ook aan te onderzoeken of 
er geen organisatorische maatregelen moeten worden genomen om dit stelsel van de hoofde-
lijke aansprakelijkheid meer systematisch toe te passen.

1 Context

1.1 Doelstelling van de wet en toepassingsveld
Het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid inzake sociale schulden werd in 1978 in-
gevoerd in het kader van een wet tot economische heroriëntering. Die had tot doel het 
zwartwerk in de bouwsector te bestrijden en te waarborgen dat de RSZ de socialezeker-
heidsbijdragen ontvangt.

Initieel werd dat principe toegepast op de aannemers die niet voorkwamen op de lijst van 
de geregistreerde aannemers. Die registratie werd slechts toegekend aan ondernemingen 
die in orde waren met hun sociale en fiscale verplichtingen en vormde een kwaliteitslabel. 
Sinds 2008 is dat het stelsel niet meer gekoppeld aan de registratie van de ondernemin-
gen maar aan de sociale schulden die die ondernemingen ten aanzien van de RSZ kunnen 
hebben.

Deze wijziging vloeit voort uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In 
zijn arrest van 9 november 2006 over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van fiscale 
schulden, concludeerde het Hof van Justitie immers dat de verplichting tot inhouding en 
de hoofdelijke aansprakelijkheid neerkwam op een beperking van de vrije dienstverlening. 
Volgens het Hof van Justitie waren die verplichtingen van aard om prestatieverstrekkers die 
niet geregistreerd waren en niet in België waren gevestigd, te doen afzien van de opdracht 
of aannemers ertoe aan te zetten geen beroep te doen op dergelijke prestatieverstrekkers.
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Het arrest van het Hof van Justitie beoogde enkel het fiscale deel van de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid. De sociale wetgeving werd echter ook aangepast310 om de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid los te koppelen van de registratie als aannemer. Die wijziging maakte het 
ook mogelijk een overeenstemming te verzekeren met de wet van 16 januari 2003 tot op-
richting van een Kruispuntbank van de ondernemingen.

Vanaf 2008 heeft de registratie van de onderneming dan ook geen invloed meer op de hoof-
delijke aansprakelijkheid op fiscaal en sociaal gebied. De bepalende factor is voortaan of er 
al dan niet sociale schulden bestaan op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst 
(voor de hoofdelijke aansprakelijkheid) en op het ogenblik van de betaling van de facturen 
(voor de verplichting tot inhouding).

Hoewel het stelsel in hoofdzaak de bouwsector betreft (nieuwbouw, afbraak en renovatie), 
is het ook van toepassing op de levering van een roerend goed en op de installatie ervan in 
een gebouw, op het aanleggen van parken en tuinen en op schoonmaak- en onderhouds-
werken in gebouwen311.

De programmawet (1) van 29 maart 2012 bepaalt dat het mechanisme van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid bij koninklijk besluit kan worden uitgebreid tot nieuwe sectoren312. Vol-
gens de parlementaire voorbereiding worden de sectoren van de vleesverwerking, de horeca 
en de bewakingsdiensten beoogd313. In die sectoren zijn immers frauduleuze praktijken ont-
wikkeld, waaronder het niet betalen van sociale bijdragen, die leiden tot concurrentiever-
valsing.

1.2 Beschrijving van het systeem
Het systeem wordt geregeld door artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969314·. Het bepaalt 
dat de personen die de werken toevertrouwen (de “opdrachtgevers”315) aan aannemers of 
personen die de werken in onderaanneming geven (de “aannemers”) een inhouding ver-
richten ten voordele van de RSZ op de facturen van de ondernemingen die niet in orde zijn 
met hun sociale bijdragen. Als de RSZ dat bedrag niet int, loopt de opdrachtgever of de aan-
nemer het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de sociale schulden van die 
ondernemingen ten belope van het totale bedrag van de toevertrouwde werken.

Dat stelsel wordt op twee niveaus toegepast. Enerzijds is de opdrachtgever die de werken 
toevertrouwt, hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van de aannemer aan wie 
hij de werken heeft toevertrouwd. Anderzijds is de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor 
de sociale schulden van zijn onderaannemers.

310 Programmawet van 27 april 2007, in werking getreden op 1 januari 2008.
311 De beoogde activiteiten zijn vermeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit van 29 december 1992 met betrek-

king tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
312 Zie hoofdstuk “Sociale fraude en correcte toepassing van de wet”. Inlassing van een artikel 30bis/1 in de wet van 

27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.

313 Parl. St. Kamer, 24 februari 2012, DOC 53 2081/001, ontwerp van programmawet (I).
314 Voornoemde wet van 27 juni 1969.
315 De wet spreekt van “opdrachtgever”, dat wil zeggen ieder die de opdracht geeft tegen een prijs werken uit te voe-

ren of te laten uitvoeren.
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Het stelsel is niet van toepassing op de natuurlijke personen die werken laten uitvoeren 
voor strikt privéredenen.

Artikel 30bis is opgebouwd rond 3 noties:

• de verplichting de werken aan te geven bij de RSZ (§ 7 en 8);
• de verplichting 35 % in te houden op de factuur ten voordele van de RSZ in geval de uit-

voerder van de werken sociale schulden heeft (§ 4 en 5);
• het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid (§ 3).

1.2.1 Unieke werfmelding (UWM)
Vooraleer de werken aan te vatten, moet de hoofdaannemer die met de werken belast is 
(“aangevende aannemer”) aan de RSZ alle informatie meedelen waarmee de omvang van de 
werf in kaart kan worden gebracht en de onderaannemers kunnen worden geïdentificeerd316.

Sinds juni 2009 moet dat elektronisch worden gedaan via de informaticatoepassing Unieke 
Werfmelding (UWM) die toegankelijk is via de site van de sociale zekerheid. De UWM om-
vat verschillende delen (deel 30bis, asbestverwijderingswerken, zandstraalwerken, werken 
in een hyperbare omgeving, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) zodat aannemers in een 
keer alle vereiste informatie naar aanleiding van de werken kunnen meedelen.

Het deel 30bis betreft specifiek de RSZ voor alle onroerende werken waarbij onderaan-
nemers worden ingezet of voor werken van meer dan 25.000 euro (zonder btw)317. Het doel 
is de plaats van de werken, de duur ervan en eventuele onderaannemers te identificeren. 
Deze aangifte kan op elk ogenblik worden gewijzigd (toevoeging van een onderaannemer, 
wijziging van de duur van de werken). Zodra een onderaannemer zelf een beroep doet op 
een onderaannemer, moet hij dus de aannemer die de aangifte doet, op de hoogte brengen 
zodat die de RSZ daarover kan informeren. De aannemer die nalaat de werken aan te geven 
of die een onvolledige aangifte doet, zal 5 % van het totale bedrag van de werken als sanctie 
aan de RSZ moeten betalen.

1.2.2 Notie van sociale schuld
Over het algemeen gaat men ervan uit dat een sociale schuld bestaat wanneer de on-
derneming niet alle vereiste aangiften aan de RSZ heeft gedaan of wanneer ze meer dan 
2.500 euro aan bijdragen, verhogingen, forfaitaire vergoedingen, verwijlintrest of gerechts-
kosten aan de RSZ verschuldigd is.

Voor de toepassing van artikel 30bis worden alle bedragen die in het kader van de hoofdelij-
ke aansprakelijkheid worden geëist, ook als sociale schulden beschouwd. Deze notie is van 
toepassing op alle ondernemingen die onder artikel 30bis vallen. Voor de ondernemingen 
die vallen onder de paritaire commissie 124 (bouw) wordt de notie uitgebreid tot de voor die 
sector specifieke maandelijkse provisies en tot de schulden van het Fonds voor Bestaans-

316 Het gaat om werken beoogd in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit van 29 december 1992 met betrekking tot 
de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

317 Artikel 31 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 houdende uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 
404 en 406 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bisvan de bovengenoemde wet van 
27 juni 1969. 
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zekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (Patronale Dienst voor Organisatie en 
Controle van de Bestaanszekerheidsstelsels – PDOC).

Er is echter geen sociale schuld wanneer de onderneming uitstel van betaling heeft gekre-
gen318 en de opgelegde termijnen naleeft.

1.2.3 Inhouding op factuur
Indien een aannemer die werken moet uitvoeren, sociale schulden heeft op het ogenblik 
waarop hij moet worden betaald, moet de persoon die de werken bij hem heeft besteld, op 
elke factuur 35 % inhouden van het bedrag zonder btw en die inhouding aan de RSZ stor-
ten. Dat gestorte bedrag wordt aangerekend als aanzuivering van de sociale schulden van 
de aannemer die de factuur heeft opgesteld.

De programmawet van 27 april 2007, die op 1 januari 2008 van kracht is geworden, heeft 
het bedrag van de inhouding beperkt tot het werkelijke bedrag van de sociale schulden voor 
facturen van meer dan 7.143 euro. De onderneming die een sociale schuld heeft, moet dan 
een attest voorleggen dat het bedrag ervan vermeldt.

In het hoofdstuk “sociale fraude en correcte toepassing van de wet” voert de programma-
wet (I) van 29 maart 2012 een systeem van subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid in. Dat 
systeem wil inzonderheid het hoofd bieden aan het probleem van de vennootschappen die 
een lege doos zijn die in de onderaannemingsketen worden ingevoerd of aan het probleem 
van bepaalde ondernemingen die zich failliet laten verklaren om te ontsnappen aan hun 
verplichtingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid. De aannemer die hoofdelijk aanspra-
kelijk is gesteld voor de sociale schulden van zijn onderaannemer en die de sommen die van 
hem worden geëist uit hoofde van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet (volledig) betaalt, 
wordt zelf geïdentificeerd als debiteur van sociale schulden in de gegevensbank “artikel 
30bis”. In dat geval is de aannemer die zich boven hem bevindt in de keten van de contrac-
ten hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld in kwestie.

De opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers kunnen via de gegevensbank “artikel 
30bis” van de site van de sociale zekerheid nagaan of ze al dan niet iets moeten inhouden.

De personen die de inhouding niet storten, moeten als sanctie 70 % van het bedrag van de 
factuur zonder btw aan de RSZ betalen (d.i. de inhouding van 35 % verhoogd met hetzelfde 
bedrag).

De RSZ kan een volledige vrijstelling van de verhoging wegens niet-inhouding toekennen 
wanneer de aannemer of de onderaannemers geen debiteur zijn van socialezekerheidsbij-
dragen319. Hij kan een vrijstelling van 50 % van de verhoging toekennen wanneer de inhou-
ding niet betaald is als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden.

318 Zonder gerechtelijke procedure of door een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan.
319 Artikel 28 van het bovengenoemde koninklijk besluit van 27 december 2007.
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1.2.4 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien de personen die verplicht zijn tot inhouding op de factuur, wel degelijk de gevraagde 
35 % aan de RSZ hebben gestort, komt hun hoofdelijke aansprakelijkheid niet in het ge-
ding320.

Indien ze daarentegen het bedrag niet of onvolledig hebben gestort, zijn ze hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de schulden van de aannemer of de onderaannemer. Dat betekent dat de 
RSZ van hen kan eisen de sociale schulden te betalen van de onderneming waarop ze een 
beroep hebben gedaan, ten belope van het bedrag verschuldigd voor de werken.

Deze aansprakelijkheid is echter slechts van toepassing als er sociale schulden bestonden 
op het ogenblik van de sluiting van het contract. De sociale schulden die ontstaan tijdens 
de uitvoering van de werken, komen bij de initiële schuld. Wanneer de hoofdelijke aanspra-
kelijkheid al werd toegepast op fiscaal vlak321, wordt ze voor de sociale schulden bovendien 
beperkt tot 65 % van de totale prijs van de werken (zonder btw).

1.3 Onderwerp van de audit en tijdschema
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de verplichte werfmelding wordt georganiseerd in het 
kader van artikel 30bis en hoe de RSZ de naleving ervan controleert. Het is ook nagegaan 
hoe de RSZ op zijn internetsite de informatie meedeelt waarmee de personen die onder de 
verplichting tot inhouding op factuur vallen, kunnen weten of ze effectief een bedrag ten 
voordele van de RSZ moeten inhouden. Het Rekenhof heeft ook geverifieerd in welke mate 
de RSZ de doeltreffendheid van dat inhoudingsmechanisme kan meten. Tot slot heeft het 
onderzocht hoe en wanneer het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt 
toegepast.

De audit betrof niet de hoofdelijke aansprakelijkheid op de lonen die de programmawet (I) 
van 29 maart 2012 heeft ingevoerd322. Die nieuwe vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid 
bepaalt voor werken en diensten die bij koninklijk besluit moeten worden bepaald, dat de 
medecontractant hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het minimumloon van de 
werknemers van zijn onderaannemer.

De audit werd bij brief van 7 maart 2012 aangekondigd aan de minister van Sociale Zaken, 
de minister van Werk, de staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale 
Fraude en de administrateur-generaal van de RSZ. Hij werd afgesloten in juni2012. Hun 
antwoorden worden geanalyseerd in punt 4.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Unieke werfmelding (UWM)
De unieke werfmelding (UWM) maakt het mogelijk de contractuele betrekkingen af te 
bakenen tussen de opdrachtgever of de hoofdaannemer en zijn medecontractanten, als-

320 De hoofdelijke aansprakelijkheid is eveneens van toepassing indien de inhouding ontoereikend is. Het bedrag dat 
in dat verband zou kunnen worden geëist, wordt dan verminderd met het bedrag van de verrichte inhouding.

321 Artikel 30bis heeft een tegenhanger in fiscaal verband (artikelen 400 tot 408 van het WIB 92).
322 De bepalingen over die nieuwe vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid zijn ingelast in de wet van 12 april 1965 be-

treffende de bescherming van het loon der werknemers.
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ook tussen elke medecontractant en zijn onderaannemers. Aan de hand van die melding 
kunnen bovendien de plaats en de duur van de contracten worden bepaald. Aangezien de 
melding de grondslag vormt voor het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid, is 
het belangrijk dat ze gebruikt wordt in alle gevallen waarin dat vereist is en dat ze correct 
wordt ingevuld.

In 2011 telde de RSZ 118.084 werfmeldingen tegen 77.500 in 2010.

In het kader van zijn diverse opdrachten controleert de inspectiedienst van de RSZ werven. 
Hij doet dat ofwel op eigen initiatief, ofwel onder de verantwoordelijkheid van de SIOD323, 
in samenwerking met het arbeidsauditoraat en de andere inspectiediensten.

In 2011 heeft de inspectiedienst 1.502 werfcontroles uitgevoerd. Onder die werven waren er 
471 niet in orde met de aangifte van de werken: ofwel werd de UWM niet gebruikt, ofwel 
was ze onvolledig.

Wanneer de RSZ de UWM ontvangt, verifieert hij in een eerste fase of ze correct ingevuld 
is. Deze controle, uitgevoerd door de inningsdienst, is echter beperkt tot een reeks blok-
kerende codes, die de werkgever moeten beletten nog verder zijn UWM in te vullen en hem 
verplichten contact op te nemen met de dienst.

Als er geen blokkeringen zijn, worden de meldingen zonder anomalieën automatisch gere-
gistreerd en gevalideerd door de inningsdienst. Door die validering wordt ook een e-mail 
aan de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers verzonden om te bevestigen dat ze 
wel degelijk aangemeld zijn. De dienst zendt hun dan systematisch de overschrijvingsfor-
mulieren voor de gevallen waarin ze een inhouding moeten verrichten.

De persoon die een inhouding moet verrichten, vult een formulier in dat zijn naam ver-
meldt, het nummer van de werf “deel 30bis”, het factuurnummer en de naam voor wie 
hij betaalt324. Hij vermeldt op het stortingsformulier eveneens het nummer van de factuur 
waarop de betaling betrekking heeft in.

De audit toont aan dat de processen die de RSZ heeft ingevoerd en de uitgevoerde controles 
niet kunnen waarborgen dat alle werven of contracten waarvoor het artikel 30bis geldt, ef-
fectief worden gemeld.

Het zijn hoofdzakelijk de bouwondernemingen die de melding doen, hoewel sinds 2009 alle 
ondernemingen die door artikel 30bis worden beoogd, die demarche moeten doen. Volgens 
de RSZ begonnen de schoonmaakondernemingen ten tijde van de audit hun contracten in 
de UWM aan te geven.

323 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is een coördinatieorgaan dat de federale diensten sociale inspectie 
ondersteunt in hun strijd tegen de sociale fraude. Hij hangt rechtstreeks af van de ministers van Werk, Sociale 
Zaken en Justitie.

324 Op het ogenblijk van de audit werkte de RSZ aan een beveiligde elektronische wijze om de inhoudingen op factu-
ren te betalen, om zo de aanrekeningen op de rekening van de werkgevers, onderworpen aan de inhoudingen, te 
vergemakkelijken en te versnellen.
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2.2 Inhouding op factuur
In 2011 bedroeg de schuld van de werkgevers die valt onder de toepassing van artikel 30bis 
ongeveer 238 miljoen euro. Rekening houdend met de aanzuivering van de oude schulden 
en met de nieuwe schulden, blijkt dat het bedrag weinig evolueert. Volgens de gegevens van 
de RSZ bedraagt het totale aantal inhoudingen op factuur 30.733 in 2011, wat 55,5 miljoen 
euro vertegenwoordigt325. Ongeveer 20 % van die inhoudingen betreft werken zonder mel-
ding van de werf. Dat percentage omvat zonder onderscheid de gevallen waarin de werken 
niet hoeven te worden gemeld (minder dan 25.000 euro zonder btw of ontbreken van on-
deraannemer) en de gevallen waarin de meldingsplicht niet werd nageleefd.

2.2.1 Gegevensbank 30bis van de portaalsite van de sociale zekerheid
De plicht tot inhouding op factuur is van essentieel belang aangezien ze de RSZ in staat 
stelt de sociale bijdragen beter te innen. Dat systeem garandeert bovendien dat de aanne-
mer die deze verplichting in acht neemt, niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Om deze verplichting goed te kunnen nakomen moet het deel “Artikel 30bis – Inhoudings-
plicht” van de portaalsite van de sociale zekerheid die de ondernemingen identificeert die 
binnen het toepassingsgebied vallen, volledig en correct zijn en regelmatig worden bijge-
werkt.

Deze site (www.socialsecurity.be) wordt elke maand automatisch bijgewerkt. Door manuele 
correcties kunnen ook de rekeningen van de ondernemingen worden aangepast (betaling 
van de debiteur, storting van een inhouding of nieuwe schuld). De RSZ schat het gemiddeld 
aantal manuele aanpassingen op 1.926 per maand in 2011.

Uit de audit blijkt dat de RSZ de gegevensbank van de werkgevers die onder het toepas-
singsgebied van artikel 30bis vallen, doeltreffend beheert. Deze exhaustieve en correct 
bijgewerkte gegevensbank is vlot toegankelijk. Ze vormt de grondslag voor de verplich-
ting van de inhouding op factuur en heeft bewijskracht. In deze gegevensbank waren in 
2011 57.000 werkgevers opgenomen, waarvan 10 % door de RSZ was aangemerkt als “onder-
worpen aan inhoudingen”.

Uit de analyse van de dossiers van de inspectie van de werven van de RSZ en van de dos-
siers van de directie Bijzondere Invorderingen blijkt ook dat het toepassingsgebied van het 
mechanisme van de inhouding op factuur nog slecht bekend is en dat veel opdrachtgevers 
en ondernemingen denken dat het enkel geldt voor de bouwsector.

2.2.2 Sancties voor niet-inhouding
Via de audit kon worden vastgesteld dat de RSZ pas wanneer de debiteur failliet verklaard 
wordt (vaak is dat vele jaren later), tracht de opdrachtgevers en aannemers te identificeren 
die met de failliete aannemer hebben gewerkt. Die worden dan gesanctioneerd als ze niet 
de vereiste inhoudingen op factuur hebben uitgevoerd.

Artikel 30bis, § 5, van de wet bepaalt dat de opdrachtgever of de aannemer die niet de 
vereiste inhouding op factuur uitvoert, aan de RSZ 70 % van het bedrag van de werken 

325 Dat bedrag omvat ook wat de directie Bijzondere Invorderingen heeft gerecupereerd, m.n. de recuperaties in geval 
van faillissement (zie hierna).
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verschuldigd is (inhouding van 35 % vermeerderd met hetzelfde bedrag). De wet preciseert 
niet op welk moment de sanctie voor niet-inhouding moet worden toegepast.

De RSZ boekt de opbrengst van de sancties als aanzuivering van de sociale schulden van 
de medecontractant.

2.2.3 Niet in België gevestigde ondernemingen en zelfstandigen
De wet bepaalt dat voor een aannemer die niet in België gevestigd is, geen inhouding op 
factuur kan worden toegepast als hij geen sociale schuld in België heeft en als alle werkne-
mers in het bezit zijn van een geldig detacheringsbewijs326. Om die reden vallen de niet in 
België gevestigde ondernemingen sinds 2008 meestal buiten het systeem van de inhouding 
op factuur en buiten dat van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

De gegevensbank van de RSZ met de aan een inhouding onderworpen aannemers neemt 
ondernemingen die niet in België gevestigd zijn, niet op. In bepaalde gevallen worden noch-
tans inhoudingen aan de RSZ gestort voor buitenlandse ondernemingen.

De RSZ is van oordeel dat de opdrachtgever en de aannemer moeten verifiëren of hun bui-
tenlandse medecontractant over de vereiste detacheringsbewijzen beschikt om een activi-
teit in België uit te oefenen.

Indien op de facturen van die buitenlandse ondernemingen inhoudingen worden verricht, 
gaat de RSZ na of alle werknemers van de onderneming over dergelijke documenten be-
schikken. Indien dat het geval is, betaalt de RSZ de buitenlandse onderneming terug. Zo 
niet behoudt de RSZ het geïnde bedrag.

Het Rekenhof merkt in dat verband op dat de RSZ niet altijd de authenticiteit van de deta-
cheringsbewijzen kan controleren. De RSZ hangt immers af van de medewerking van het 
land van oorsprong en wordt geconfronteerd met problemen van valse detachering327.

De inspectiediensten van de RSZ ontdekken overigens vaak zelfstandigen die in onderaan-
neming werken op de werven, maar die niet werden vermeld in de UWM. De wet voorziet 
in geen enkele inhouding op factuur voor zelfstandige medecontractanten, zelfs al hebben 
die personen sociale schulden ten aanzien van het RSVZ.

2.3 Uitvoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid

2.3.1	 Opstarten	van	de	procedure
Uit de audit is gebleken dat de RSZ de procedure van de hoofdelijke aansprakelijkheid pas 
opstart wanneer de aannemer die de werken heeft uitgevoerd, failliet wordt verklaard. De 
wet beperkt de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid nochtans niet tot de geval-
len van faillissement, maar bepaalt dat de opdrachtgever of de aannemer hoofdelijk aan-

326 Artikel 30bis, § 4, van de bovenvermelde wet van 27 juni 1969.
327 Cf. het syntheseverslag uitgewerkt door het European Institute for Construction Labour Research op verzoek van de 

Europese federatie voor de bouw en het hout : Jan Cremers, À la recherche de main-d’œuvre bon marché en Europe, 
CLR Studies 6, 2011.
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sprakelijk wordt voor de sociale schulden van zijn medecontractant als hij niet zijn verplich-
ting heeft nageleefd om 35 % af te houden van de facturen die hij voorlegt.

De administratieve instructies die het beheerscomité in 1999 verspreidde328, erkennen dat 
de RSZ de hoofdelijke aansprakelijkheid zou kunnen aanvoeren telkens wanneer er geen 
inhoudingen zijn gebeurd op de factuur. Om praktische en financiële redenen heeft het be-
heerscomité echter beslist voort de werken met de gekozen methode, namelijk het faillisse-
ment afwachten. Het beheerscomité is immers van mening dat, door op te treden vóór het 
faillissement van de debiteur, heel wat opgestarte gerechtelijke procedures tot niets zouden 
leiden als de debiteur zijn schulden intussen heeft aangezuiverd. Dat risico is er niet in ge-
val van een faillissement. Er wordt enkel opgetreden vóór het faillissement als de werkgever 
zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, maar die werkwijze werd slechts zelden toegepast.

In de praktijk baseert de juridische dienst van de RSZ (Directie van de Bijzondere Invor-
deringen – DBI) zich op het Belgisch Staatsblad om faillissementen op te sporen. De dienst 
gaat na of de failliete aannemer onder het toepassingsveld van artikel 30bis valt. Als blijkt 
dat de aannemer niet in orde was met de sociale bijdragen, vraagt de dienst aan de FOD 
Financiën een kopie van de lijst met btw-klanten van de failliete aannemer. Op basis van 
die lijst kunnen de contractanten van de failliete aannemer worden geïdentificeerd, alsook 
het bedrag van de werkzaamheden die hen werden toevertrouwd. De dienst vraagt ook aan 
elke hoofdelijk aansprakelijke debiteur van de failliete aannemer om informatie te verstrek-
ken over de facturen die aan de aannemer werden betaald.

2.3.2 Keuze van de debiteuren
De RSZ past de hoofdelijke aansprakelijkheid toe ten aanzien van sommige debiteuren van 
de failliete aannemer die niet de vereiste inhoudingen hebben uitgevoerd. Deze vorm van 
hoofdelijke aansprakelijkheid kan slechts worden uitgeoefend als er schulden waren op het 
moment dat het contract gesloten werd (artikel 30bis, § 3).

De RSZ kiest vrij de hoofdelijk aansprakelijken waarop hij een beroep gaat doen om de in-
vordering van de sociale bijdragen te optimaliseren. Hij handelt aldus in overeenstemming 
met artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat de schuldeiser één of meer 
hoofdelijke aansprakelijken kan aanspreken die hij verkiest, zonder dat die het voorrecht 
van schuldsplitsing kan tegenwerpen. De RSZ past ook de sancties voor het niet-uitvoeren 
van de inhoudingen enkel toe op de hoofdelijk aansprakelijken die hij gekozen heeft (artikel 
30 bis, § 5). Die sancties worden eveneens gecrediteerd op de rekening van de werkgever die 
sociale bijdragen verschuldigd is.

Het Hof van Cassatie heeft in dat verband geoordeeld dat een onderneming die door de RSZ 
als hoofdelijk aansprakelijk wordt beschouwd, het recht heeft de gegevens te kennen van de 
andere werkgevers die contracten hadden gesloten met de failliete aannemer, om zich tegen 
hen te kunnen keren329.

328 Administraties van de juridische diensten – instructies 30bis , januari 1999.
329 Cass. 7 december 2009. Het Hof van Cassatie heeft het beroep van de RSZ verworpen tegen het arrest van het ar-

beidshof van Luik van 22 mei 2008. Dat was van oordeel dat de hoofdelijk aansprakelijke die had moeten betalen, 
bij de RSZ de gegevens van de andere hoofdelijk aansprakelijken zou moeten kunnen opvragen. 



214

2.3.3 Aantal ingebrekestellingen
In 2011 heeft de DBI 1.267 dossiers “30bis” van failliet verklaarde werkgevers geopend. In de 
loop van hetzelfde jaar werd de sanctie voor het niet-inhouden of voor de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid van de opdrachtgevers of de aannemers in 158 dossiers toegepast.

In 2011 heeft de DBI aan de opdrachtgevers of aannemers die een contract hadden aan-
gegaan met een failliete aannemer, 122 ingebrekestellingen gestuurd voor de toepassing 
van de hoofdelijke aansprakelijkheid en 117 ingebrekestellingen voor de toepassing van 
vermeerderingen ingeval van niet-inhouding, maar zonder toepassing van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid330. Die opdrachtgevers of aannemers die als hoofdelijke aansprakelijken 
werden gekozen, werden gekozen voor de werken die ze door de failliete aannemer lieten 
uitvoeren. De referentieperiode van die werken is gebaseerd op de laatste periode vanaf 
welke de failliete aannemer niet meer in orde was met de sociale bijdragen.

Als een aannemer failliet gaat, gebeurt het vaak dat artikel 30bis niet wordt toegepast op 
zijn medecontractanten: om wettelijke redenen (de inhoudingen op factuur werden bijvoor-
beeld uitgevoerd), omdat de btw geen informatie kon doorsturen over medecontractanten 
of omdat het recupereerbare bedrag te laag lag in vergelijking met de kosten.

2.3.4	 Doeltreffendheid	van	de	hoofdelijke	aansprakelijkheid
Het Rekenhof stelt vast dat het aantal ingebrekestellingen dat geleid heeft tot de toepassing 
van de hoofdelijke aansprakelijkheid of van de sancties wegens niet-inhouding op factuur 
laag ligt in vergelijking met het aantal failliete aannemers. Tijdens de audit kon hiervoor 
geen bevredigende uitleg worden gegeven.

Door zijn manier van werken om pas bij het faillissement van een medecontractant na te 
gaan of de inhoudingsplicht werd nageleefd en de opdrachtgevers en de in gebreke blij-
vende aannemers pas te sanctioneren als hun hoofdelijke aansprakelijkheid in het geding 
is, kan de RSZ niet het volle profijt halen uit het systeem van de inhouding op factuur.

Die vaststelling toont aan dat het noodzakelijk is na te gaan of de inhoudingsplicht wordt 
nageleefd zonder te wachten tot de medecontractant failliet wordt verklaard.

3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Meer bekendheid geven aan het stelsel
De unieke werfmelding (UWM) en de gegevensbank “artikel 30bis” van de portaalsite van 
de sociale zekerheid, die de aannemers identificeert waarvoor een inhouding moet gebeu-
ren, moeten het mogelijk maken het stelsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid uit te voe-
ren, door de contractuele verplichtingen van alle betrokken partijen af te bakenen.

De aannemers die verantwoordelijk zijn voor werken die onder artikel 30bis vallen, blijken 
zich echter niet altijd bewust te zijn van hun aangifteverplichtingen.

330 Het gaat om aannemers die niet voor 100 % van het bedrag der werken hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld, omdat 
de failliet gegane ondernemer nog geen sociale schulden had op het ogenblik dat het contract werd ondertekend, 
maar wel op het ogenblik van de betaling. Bijgevolg zijn de werkgevers die de inhouding op factuur hadden moeten 
uitvoeren, 70 % (2x 35 %) van het bedrag der werken verschuldigd aan de RSZ.
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De benaming “unieke werfmelding” zelf kan de aannemers doen denken dat die verplichting 
enkel geldt voor de bouwsector, en niet voor alle activiteiten die onder het toepassingsge-
bied van artikel 30bis vallen.

Het Rekenhof is van oordeel dat die benaming bijgevolg zou moeten worden aangepast en 
dat er een informatiecampagne zou moeten worden opgezet over het toepassingsgebied van 
die verplichting.

De opdrachtgevers en de aannemers blijken overigens ook niet altijd heel goed op de hoogte 
te zijn van hun inhoudingsverplichting, in het bijzonder als ze werken laten uitvoeren en 
zelf een activiteit uitoefenen die buiten de bouwsector valt. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
een handelaar die renovatie- of schoonmaakwerken in zijn winkel laat uitvoeren.

De werken die artikel 30bis beoogt, zouden dus duidelijk moeten worden gepreciseerd in 
een informatiecampagne. Die moet de opdrachtgevers en de aannemers ertoe aanzetten 
systematisch de gegevensbank van de RSZ te raadplegen en zo nodig een inhouding op fac-
tuur uit te voeren.

3.2 De naleving van de verplichting inzake inhoudingen op factuur systematisch 
controleren

Via de audit kon worden vastgesteld dat de gegevensbank van de RSZ die aangeeft of er 
inhoudingen op factuur moeten worden uitgevoerd, een doeltreffend instrument is.

De audit toont aan dat de RSZ pas wanneer de onderneming failliet verklaard wordt, de 
opdrachtgevers en de aannemers tracht te identificeren die de inhouding op factuur niet 
hebben uitgevoerd. De sancties voor het niet-uitvoeren van de inhouding worden boven-
dien pas op dat moment toegepast.

Op die manier benut de RSZ niet ten volle het stelsel dat artikel 30bis heeft ingesteld. Dat 
artikel organiseert immers een systeem van inhouding op factuur dat de ondernemingen 
ertoe aanzet het toe te passen om niet te worden gesanctioneerd of niet hoofdelijk aanspra-
kelijk te worden gesteld voor de sociale schulden van hun medecontractanten.

Door de ondernemingen die de inhoudingen niet hebben uitgevoerd te identificeren en te 
sanctioneren op het ogenblik waarop de medecontractant failliet wordt verklaard, en niet 
op het einde van het contract, gebruikt de RSZ bijgevolg de in de wet bepaalde instrumen-
ten slechts gedeeltelijk.

Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat de RSZ de naleving van de verplichting tot in-
houding op factuur zou moeten controleren en de voorgeschreven sancties zou moeten toe-
passen zonder te wachten op de faillietverklaring van een medecontractant. Het Rekenhof 
beveelt daartoe aan de gegevens van de werkgevers die een inhouding moeten uitvoeren 
en de gegevens van de UWM die de einddatums van de contracten bevatten, te vergelijken 
met elkaar.
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Die controle lijkt des te meer noodzakelijk omdat de verplichting van een inhouding op fac-
tuur ook in andere sectoren zal worden toegepast331.

3.3 Meer een beroep doen op de hoofdelijke aansprakelijkheid
Het Rekenhof stelt vast dat het aantal ingebrekestellingen die tot een toepassing van de 
hoofdelijke aansprakelijkheid hebben geleid, beperkt is in vergelijking met het aantal ge-
failleerden. Het beveelt de RSZ aan te onderzoeken of er geen organisatorische maatregelen 
moeten worden genomen om het stelsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid meer syste-
matisch toe te passen.

3.4 De boekhoudkundige aanrekening van de opbrengst van de sancties herzien
De aanrekening van de opbrengst van de sancties voor niet-inhouding moet worden herbe-
keken. De RSZ zou die opbrengst niet mogen aanrekenen als aanzuivering van de sociale 
schulden van de medecontractant, maar als een bijzondere ontvangst.

3.5 De toestand van de niet in België gevestigde ondernemingen opnieuw onder-
zoeken

Het systeem van de inhouding op factuur en van de hoofdelijke aansprakelijkheid, dat sinds 
2008 beperkt is tot de ondernemingen die sociale schulden bij de RSZ hebben, is slechts 
doeltreffend voor de ondernemingen die een beroep doen op medecontractanten of onder-
aannemers die in België gevestigd zijn. Sindsdien is dat stelsel geen instrument meer ter 
bestrijding van de concurrentie van buitenlandse ondernemingen die niet in orde zijn met 
hun sociale en fiscale verplichtingen in het land waarin ze gevestigd zijn.

Het stelsel van inhouding op factuur is voor die ondernemingen niet van toepassing voor 
zover de werknemers over een detacheringsbewijs beschikken om een activiteit in België 
uit te oefenen.

Het Rekenhof merkt echter op dat de RSZ de authenticiteit van die detacheringsbewijzen 
niet altijd kan controleren en daarvoor afhankelijk is van de samenwerking die hij krijgt van 
het land van oorsprong wanneer er een vermoeden van valse detacheringen is.

4 Reacties van de RSZ en van de ministers

De minister van Sociale Zaken, de minister van Werk en de staatssecretaris voor de Bestrij-
ding van de Sociale en de Fiscale Fraude hebben in een gezamenlijke brief van 23 juli 2012 ge-
antwoord op de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof. De RSZ van zijn kant heeft 
via een brief van 24 juli 2012 gereageerd.

4.1 Meer bekendheid geven aan het stelsel
In verband met de unieke werfmelding (UWM) wijst de RSZ erop dat die naam, die om 
historische redenen gekoppeld is aan de bouwwerven, zou kunnen worden gewijzigd naar 
aanleiding van de integratie van de sector van de vleesverwerking332. Bij die integratie zal 
de RSZ ook de gelegenheid hebben om zijn informatiesessies bestemd voor de beroeps-
mensen uit de beoogde sectoren voort te zetten zoals in 2008 en 2009. De RSZ stelt dat hij 

331 Zie de sectoren beoogd door de programmawet (I) van 29 maart 2012 in punt 1.1.
332 Zie punt 1.1.
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meer moeilijkheden ondervindt om gericht de opdrachtgevers te bereiken en te informe-
ren, maar dat hij nieuwe informatiecampagnes in overweging zal nemen.

De toezichthoudende ministers onderstrepen de voortrekkersrol en de deskundigheid van 
de RSZ inzake informatieverstrekking over de wetgeving 30bis, o.m. via de portaalsite van 
de sociale zekerheid. Ze zullen de RSZ voorstellen dat hij de aandacht van de verschillende 
werkgeversfederaties zou vestigen op de verplichtingen die uit de wetgeving 30bis voort-
vloeien, en dat hij hun ook de nodige documentatie zou verstrekken om hun respectieve 
websites te voeden.

4.2 De naleving van de verplichting tot het uitvoeren van inhoudingen op factuur 
systematisch controleren

De RSZ verklaart dat hij de sancties wegens niet-naleving van de verplichting inzake in-
houding niet wil toepassen op “actieve” schulden die kunnen veranderen wegens de uitge-
voerde en gestorte inhoudingen.

De directie van de Bijzondere Invorderingen (DBI) van de RSZ, die onder andere belast is 
met de invorderingen 30bis, voert de bijzondere invorderingsprocedures aan die in de frau-
dedossiers worden toegepast, met name het dwangbevel gekoppeld aan een procedure van 
derdenbeslag. Volgens die directie zouden die procedures sneller en financieel voordeliger 
zijn dan de toepassing van de sancties bepaald in de wetgeving op de hoofdelijke aanspra-
kelijkheid.

In verband met het voorstel van het Rekenhof om de gegevens te analyseren die afkomstig 
zijn van het kruisen van de gegevensbanken “inhoudingen op factuur” en de UWM om na 
te gaan dat de inhoudingen effectief zijn gebeurd, stelt de RSZ dat hij personeel voor die 
controle kan vrijmaken. Hij verklaart dat hij die activiteit heeft geïntegreerd in de projecten 
inzake verbetering van de processen die bijdragen tot de strijd tegen de fraude, opgenomen 
in het ontwerp van bestuursovereenkomst 2013-2015.

De toezichthoudende ministers betreuren dat de RSZ de hoofdelijke aansprakelijkheid 
slechts gedeeltelijk toepast, d.i. enkel bij faillissement. Ze wijzen erop dat die praktijk, die 
wordt gerechtvaardigd door een beslissing van het beheerscomité van de RSZ van 1999, is 
gebaseerd op de vorige versie van artikel 30bis en herinneren eraan dat sinds de hervor-
ming van 2007 de nadruk wordt gelegd op de sociale schulden. Zij zullen de RSZ vragen de 
aanbeveling van het Rekenhof uit te voeren, die erin bestaat na te gaan of de inhoudingen 
correct zijn gebeurd (onder andere met behulp van de gegevens van de UWM en die van de 
rekeningen van de werkgevers) en elke niet-inhouding systematisch te bestraffen via een 
ingebrekestelling om het bedrag van de inhouding en van de sanctie die er betrekking op 
heeft, te innen. De RSZ zal indien nodig andere voorstellen kunnen formuleren om meer 
systematisch een beroep te doen op het stelsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

4.3 De hoofdelijke aansprakelijkheid meer doen spelen
De RSZ merkt op dat de faillissementsdossiers artikel 30bis die door de DBI werden ge-
opend, niet allemaal tot ingebrekestellingen leiden. Naast de door het Rekenhof vermelde 
redenen is de RSZ van oordeel dat wanneer de curator de werken heeft laten voltooien in 
het belang van alle schuldeisers van het faillissement, de inkomsten van inhoudingen op 
die facturen kunnen dienen om al de schuldeisers te vergoeden.
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De toezichthoudende ministers verzoeken de RSZ te onderzoeken welke organisatorische 
maatregelen zouden kunnen worden genomen om dat stelsel van de hoofdelijke aansprake-
lijkheid meer systematisch toe te passen.

4.4 De boekhoudkundige aanrekening van de opbrengst van de sancties herzien
De toezichthoudende ministers zijn van oordeel dat de bedragen van de sancties die werden 
geïnd in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid en de bedragen van de inhouding 
op factuur in de rekeningen van de begroting van de RSZ zouden moeten kunnen worden 
aangerekend ten voordele van het globaal beheer.

4.5 De toestand van de niet in België gevestigde ondernemingen heronderzoeken.
Volgens de RSZ maken de Belgische en Europese teksten en reglementen het niet mogelijk 
buitenlandse ondernemingen echt in artikel 30bis op te nemen. De inhoudingsverplichting 
kan enkel ontstaan wanneer er geen detacheringsbewijs is voor werknemers die door bui-
tenlandse firma’s tewerk worden gesteld, op het ogenblik dat ze werken uitvoeren.

De toezichthoudende ministers preciseren dat de buitenlandse firma’s aan de inhouding 
kunnen worden onderworpen als het om een oude schuld gaat of om een schuld in het 
kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Ze herinneren eraan dat de geldigheid van de 
detacheringsbewijzen afhangt van de Europese wetgeving.
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Sinds 1 april 2009 biedt de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (die de wet be-
treffende het gerechtelijk akkoord vervangt) de ondernemingen met financiële moeilijkheden nieuwe 
instrumenten aan om de continuïteit van hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te vrijwaren. De RSZ 
is betrokken bij 70 % van de gerechtelijke reorganisatieprocedures (GRP) die in het kader van deze 
nieuwe wet werden ingediend.

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de RSZ de opvolging van die GRP-dossiers organiseert. Het heeft 
vastgesteld dat de invordering van de schuldvorderingen wordt bemoeilijkt, o.m. wegens de duur van 
de GRP. Zo wordt het faillissement in heel wat gevallen niet vermeden ondanks de sterke vermin-
deringen van de schuldvorderingen die de RSZ aan de schuldenaars toekent. Er komen bovendien 
nieuwe schuldvorderingen bij. Op 15 mei 2012 bedroegen de schuldvorderingen van de RSZ waarvoor 
een GRP liep die sinds april 2009 werd afgesloten, in totaal 297,3 miljoen euro (zonder de nieuwe 
schuldvorderingen).

Voorts bevat de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bepalingen om ondernemin-
gen in moeilijkheden op te sporen. Deze opsporing gebeurt door de rechtbank van koophandel die 
daartoe allerhande informatie vergaart. De wet belast de RSZ in dit verband een lijst door te sturen 
van schuldenaars die hun bijdragen laattijdig betalen. De audit heeft vastgesteld dat de RVP deze 
verplichting niet strikt naleeft. Het Rekenhof beveelt aan dat de projecten die in dat kader lopen en 
voortvloeien uit het overleg tussen de RSZ en de rechtbanken van koophandel, zo snel mogelijk wor-
den uitgevoerd.

1 Context

1.1 Doelstelling van de wet
De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) heeft de 
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord vervangen. Sinds 1 april 2009 biedt 
ze ondernemingen met financiële moeilijkheden nieuwe instrumenten aan om hun acti-
viteiten te reorganiseren. Ze versoepelt o.m. de voorwaarden voor de toegang tot de ge-
rechtelijke reorganisatieprocedure en weigert aldus het faillissement als enige mogelijke 
uitweg te zien. De wet biedt een onderneming met financiële moeilijkheden bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om een deel van de schulden tijdelijk niet te betalen om de continuïteit van 
de onderneming te vrijwaren.

1.2 Toepassingsgebied
De WCO is van toepassing op kooplieden, landbouwvennootschappen en burgerlijke ven-
nootschappen met handelsvorm, met uitsluiting van de vrije beroepen. De wet is niet van 
toepassing op vzw’s. Ze geldt ook niet voor krediet-, verzekerings- en investeringsinstel-
lingen.

Ze heeft dus een ruimer toepassingsgebied dan de wet op het gerechtelijk akkoord. Die gold 
immers enkel voor kooplieden, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (handelson-
dernemingen).
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1.3 Beschrijving van het systeem
Naast de reorganisatieregels omvat de wet in de eerste plaats een preventiemechanisme om 
ondernemingen in moeilijkheden op te sporen333.

In dat kader verzamelen de kamers voor handelsonderzoek van de rechtbanken van koop-
handel allerlei gegevens over ondernemingen waarvan de continuïteit bedreigd lijkt. Zo 
brengt de RSZ hen op de hoogte van de schuldenaars die al twee trimesters geen sociale 
bijdragen meer hebben betaald. De FOD Financiën wijst hen op de schuldenaars van de btw 
of van de bedrijfsvoorheffing. Andere aanwijzingen van problemen, zoals de protesttabellen 
die onder andere worden opgesteld in geval van niet-betaling van handelseffecten (wissel-
brieven en orderbriefjes) en de veroordelende vonnissen tegen kooplieden, worden ook bij 
de rechtbanken van koophandel ingezameld.

Die “knipperlichten” moeten de rechtbank van koophandel in staat stellen een handelson-
derzoek in te stellen bij ondernemingen in moeilijkheden, om hen ertoe aan te zetten te 
reageren om hun herstel te verzekeren. Het is ook de bedoeling de rechten van de schuld-
eisers te vrijwaren.

De WCO biedt een onderneming in moeilijkheden verschillende instrumenten.

1.3.1 Buitengerechtelijk minnelijk akkoord
De schuldenaar kan een minnelijk akkoord met minstens twee van zijn schuldeisers sluiten 
in het kader van een procedure buiten de rechtbank334. De partijen bepalen vrij de inhoud 
van dit akkoord. Het wordt neergelegd bij de rechtbank van koophandel maar is niet bin-
dend voor derden. Alle betalingen die de schuldenaar in dat kader uitvoert, kunnen echter 
tegengeworpen worden aan de massa in geval van faillissement335.

1.3.2 Gerechtelijke reorganisatie
De schuldenaar kan ook vragen een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) te openen.

1.3.2.1 Openingsvoorwaarden
Een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan worden geopend zodra de schuldenaar ver-
klaart dat de continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is. Hij 
richt zijn verzoekschrift voor reorganisatie tot de rechtbank van koophandel van het arron-
dissement waarin hij zijn hoofdinrichting heeft (of de zetel als het om een vennootschap 
gaat) 336. De staat van faillissement sluit op zich niet uit dat een gerechtelijke reorganisatie-
procedure kan worden geopend of voortgezet337.

De openingsvoorwaarden zijn soepeler in vergelijking met het gerechtelijk akkoord, waar 
de schuldenaar tijdelijke moeilijkheden moest ondervinden. Zijn financiële toestand moest 
ook gezond kunnen worden gemaakt. De onderneming moest dus overlevingskansen heb-

333 Artikelen 8 tot 12 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WcO).
334 Artikel 15 van de WCO.
335 In geval van faillissement van de schuldenaar hoeven die betalingen niet te worden teruggestort in de massa (“ver-

mogen van de failliete onderneming”) door de schuldeisers die ze ontvangen hebben. 
336 Artikel 17 van de WCO.
337 Artikel 23, 5e lid, van de WCO ; artikel 7 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
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ben. Het gerechtelijk akkoord kon overigens enkel worden gevraagd als de schuldenaar te 
goeder trouw was. Die bepaling is niet opgenomen voor de gerechtelijke reorganisatie.

1.3.2.2 Gevolgen van het indienen van het verzoekschrift voor reorganisatie
De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt een gedelegeerd rechter aan die ver-
slag moet uitbrengen aan de rechtbank over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van 
het verzoekschrift voor reorganisatie. Die rechter kijkt toe op de naleving van de WCO 
en informeert de rechtbank over de evolutie van de toestand van de schuldenaar. Zolang 
de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan338, kan de schuldenaar niet failliet worden ver-
klaard. Er kunnen geen roerende of onroerende goederen worden verkocht als gevolg van 
de uitoefening van een middel van tenuitvoerlegging339.

1.3.2.3 Gevolgen van het vonnis van openverklaring
De rechtbank van koophandel doet uitspraak na het verzoekschrift en het verslag van de 
gedelegeerde rechter te hebben onderzocht. Het vonnis opent de gerechtelijke reorganisa-
tieprocedure en bepaalt de duur van de opschorting. Tijdens die opschorting kan de schul-
denaar de betaling van zijn schulden schorsen om met zijn schuldeisers na te denken over 
een oplossing voor reorganisatie van de onderneming.

De schuldvorderingen die vóór dat vonnis zijn ontstaan, of die ontstaan zijn ingevolge 
de indiening van het verzoekschrift, of ingevolge beslissingen340 die in het kader van de 
gerechtelijke reorganisatieprocedure zijn genomen, worden “schuldvorderingen in de op-
schorting” genoemd341. In een eerste fase kan de opschorting maximum zes maanden du-
ren. Ze kan worden verlengd tot maximum twaalf maanden (achttien maanden in uitzon-
derlijke omstandigheden)342.

In de loop van de opschorting kan, net zo min als sinds de indiening van het verzoekschrift, 
geen enkel middel van tenuitvoerlegging van de schuldvorderingen in de opschorting op de 
roerende of onroerende goederen van de schuldenaar worden voortgezet. Deze laatste kan 
ook niet failliet worden verklaard343.

1.3.2.4 Bijzondere regels van de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP)
De opschorting biedt ondernemingen met moeilijkheden onder het toezicht van een rech-
ter de mogelijkheid ofwel een minnelijk of collectief akkoord te sluiten, ofwel de hele onder-
neming of haar activiteiten of een deel ervan over te dragen aan een potentiële overnemer. 
Als tijdens de opschorting blijkt dat de doelstelling van de gerechtelijke reorganisatiepro-
cedure niet haalbaar is, kan de schuldenaar aan de rechtbank vragen deze te wijzigen en 
bijvoorbeeld van een minnelijk akkoord over te stappen naar een collectief akkoord.

338 De rechtbank beschikt over maximum achttien dagen om een uitspraak te doen (artikel 24, 6, 1, van de WCO). 
339 Artikel 22 van de WCO.
340 Het gaat bijvoorbeeld om schulden inzake vergoeding voor de stopzetting van lopende contracten tijdens de op-

schorting.
341 Artikel 2, 1e lid, c, van de WCO.
342 Artikelen 24, § 2, en 38 van de WCO.
343 Artikel 30 van de WCO.
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De gerechtelijke reorganisatie biedt dus meer mogelijkheden dan het gerechtelijk akkoord. 
Dat maakte slechts een voorlopige opschorting mogelijk, gevolgd door een definitieve op-
schorting die vergelijkbaar is met een collectief akkoord.

Gerechtelijk minnelijk akkoord
De gerechtelijke reorganisatie kan worden geconcretiseerd door een minnelijk akkoord van 
de schuldenaar met al zijn schuldeisers, of met twee of meer ervan, onder het toezicht van 
de gedelegeerd rechter344. Net zoals voor het buitengerechtelijk minnelijk akkoord, kunnen 
de betalingen in dat kader worden tegengeworpen aan de massa van de schuldeisers in ge-
val van een later faillissement.

Collectief akkoord
In het geval van een collectief akkoord345 moet de schuldenaar aan elk van zijn schuld-
eisers in de opschorting het bedrag van hun schuldvorderingen meedelen zoals die zijn 
ingeschreven in zijn boeken346. Tenzij de schuldeiser het bedrag betwist, wordt het door de 
schuldenaar meegedeelde bedrag in het reorganisatieplan opgenomen. Als er onenigheid 
blijft bestaan over het bedrag of de hoedanigheid van de schuldvordering, moet de schuld-
eiser zich richten tot de rechtbank die de gerechtelijke reorganisatie heeft geopend.

Bij het gerechtelijk akkoord moesten de schuldeisers hun schuldvordering aangeven en het 
bewijs ervan indienen bij de rechtbank van koophandel. De schuldvorderingen werden on-
derzocht door een commissaris inzake opschorting, bijgestaan door de schuldenaar. Als er 
betwisting bestond over de aanvaarding ervan, werden ze door de commissaris voorgelegd 
aan de rechtbank.

Als de schuldenaar een collectief akkoord van zijn schuldeisers vraagt, stelt hij hun een 
reorganisatieplan voor. Dat plan kan o.m. betalingstermijnen en verminderingen van de 
schuldvordering (hoofdsom en intresten) bevatten. Het wordt goedgekeurd als de meerder-
heid van de schuldeisers die minstens 50 % van al de in hoofdsom verschuldigde sommen 
vertegenwoordigen, voor stemmen. De uitvoering van een plan duurt maximum vijf jaar 
vanaf het homologatievonnis.

De rechter kan overigens slechts weigeren het plan te homologeren als de schuldenaar de 
formaliteiten van de WCO niet naleeft of de openbare orde schendt. Die formaliteiten be-
staan er onder andere in bij zijn verzoekschrift een geheel van documenten van boekhoud-
kundige aard te voegen samen met voorstellen om de rendabiliteit en de solvabiliteit van 
zijn onderneming te herstellen.

In het kader van het gerechtelijk akkoord kon het reorganisatieplan enkel worden gehomo-
logeerd wanneer de nodige waarborgen inzake eerlijkheid en goede trouw van de schulde-
naar aanwezig waren.

344 Artikel 43 van de WCO.
345 Artikel 44 van de WCO.
346 Artikel 45  van de WCO.
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De hele reorganisatieprocedure kan zes en een half jaar duren. Bovenop de opschorting 
van maximum achttien maanden komt immers in het algemeen een reorganisatieplan dat 
maximum vijf jaar duurt.

In het gerechtelijk akkoord lagen de termijnen voor de voorlopige en de definitieve opschor-
ting tussen minimum twee en een half jaar en bijna vier jaar maximum.

Overdracht onder gerechtelijk gezag
De gerechtelijke reorganisatie kan ook worden geconcretiseerd door het geheel of een ge-
deelte van de onderneming of van haar activiteiten over te dragen. Die overdracht kan 
worden bevolen door de rechtbank op verzoek van de schuldenaar of op dagvaarding van de 
procureur des Konings, van een schuldeiser of van eenieder die belang heeft om het geheel 
of een gedeelte van de onderneming te verwerven347. Het vonnis dat de overdracht beveelt, 
wijst een gerechtsmandataris aan. Die moet de overdracht organiseren en realiseren in 
naam en voor rekening van de schuldenaar door roerende en onroerende activa te verkopen 
of over te dragen. De rechten van de schuldeisers worden terugbetaald met de prijs van de 
verkoop, in verhouding tot hun schuldvordering.

1.4 Gevolgen van de wet voor de RSZ
Sinds april 2009 heeft de WCO veel meer succes dan het gerechtelijk akkoord: op 31 de-
cember 2011 genoten al 3.283 ondernemingen348 een opschorting, terwijl slechts 1.397 op-
schortingen werden uitgesproken gedurende de tien jaar dat het gerechtelijk akkoord van 
toepassing was.

Van 1 april 2009 tot 31 december 2011 heeft de dienst Invorderingen van de RSZ het aantal 
dossiers duidelijk zien toenemen. In die periode was de RSZ betrokken bij 2.299 dossiers 
van invorderingsprocedures in het kader van een gerechtelijke reorganisatie (d.i. 70 % van 
de GRP).

Het succes van de WCO is o.m. toe te schrijven aan de soepelheid van de criteria om een 
reorganisatieprocedure te kunnen openen, aan de mogelijkheden die de wet biedt en aan 
de lagere kostprijs van de procedure. De wijzigingen die de WCO inhoudt ten opzichte van 
het gerechtelijk akkoord, hebben gevolgen voor de RSZ en die worden hierna uiteengezet.

1.4.1 Commissaris inzake opschorting
In het kader van de GRP hoeft geen commissaris inzake opschorting meer aangewezen te 
worden, zoals dat het geval was bij het gerechtelijk akkoord. Die commissaris werd betaald 
door de schuldenaar en die financiële last woog zwaar op de ondernemingen, die al in moei-
lijke papieren zaten.

Doordat die verplichting werd afgeschaft, kan de schuldenaar echter niet meer steunen op 
de systematische tussenkomst van een neutrale, onafhankelijke en beheersdeskundige per-
soon die bijstand verleende tijdens de opschorting en die een belangrijke rol kon spelen bij 

347 Artikel 59 van de WCO.
348 Statistiek opgemaakt door Graydon (bedrijf uit de sector van de commerciële informatie) en opgenomen in FEB 

Réseau cAP – cAP Netwerk Vlaanderen, Evaluatierapport over de wet betreffende de continuïteit van de onder-
nemingen, maart 2012.
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het bepalen van de schuldvorderingen. Tijdens de opschorting neemt de schuldenaar soms 
maatregelen die nadelig zijn voor de schuldeisers, zoals de RSZ.

Met het oog op de reorganisatie kan de schuldenaar echter vragen om te worden bijgestaan 
door een gerechtsmandataris die door de rechtbank wordt aangesteld. Ook elke belang-
hebbende derde349 kan vragen dat een mandataris de schuldenaar bijstaat. De kosten en 
erelonen van de mandataris vallen ten laste van de schuldenaar of van de schuldeiser die de 
bijstand heeft gevraagd.

1.4.2 Looptijd van de opschorting en van het plan
De opschorting die de WCO voorschrijft, duurt zes maanden en kan verlengd worden tot 
twaalf maanden. De invorderingsprocedure van de RSZ kan dus lange tijd geblokkeerd ra-
ken. Tijdens die periode kan de situatie van de schuldenaar nog slechter worden, want 
de opschorting belet geenszins dat de betrokkene vrijwillig schuldvorderingen in de op-
schorting betaalt350. De schuldenaar kan dus naar keuze schuldeisers betalen, waardoor 
het minder waarschijnlijk wordt dat de andere schulden worden afgelost, en vervolgens een 
faillissement aanvragen.

Naast de risico’s die de RSZ loopt tijdens de opschorting, rijzen er ook nog problemen met 
de looptijd van het reorganisatieplan. Sommige plannen die door een meerderheid van de 
schuldeisers werden goedgekeurd en die door de rechtbank werden gehomologeerd, voor-
zien in de afbetaling van een klein deel van de RSZ-schuld (5 of 10 %, bijvoorbeeld). Dat 
deel wordt in één keer betaald, maar pas in de 57e maand van het plan, d.w.z. bijna op het 
einde (maximaal 60 maanden). Zolang de schuldenaar het plan in acht neemt, kan de RSZ 
daar niets tegen inbrengen.

1.4.3 Homologatie van de reorganisatieplannen
De rechter kan slechts weigeren een reorganisatieplan te homologeren als de formaliteiten 
uit WCO niet werden nageleefd of de openbare orde is geschonden. Sterke vermoedens van 
fraude zijn geen schending van de openbare orde. De RSZ kan die reden dus niet aanhalen 
om te vragen dat de homologatie van een reorganisatieplan zou worden geweigerd. In dat 
geval zal de RSZ tegen het plan stemmen, maar ook dan kan het nog gehomologeerd wor-
den als andere schuldeisers het plan goedkeuren.

1.5 Standpunt van de RSZ over de wettelijke modaliteiten
In oktober 2009 heeft het beheerscomité van de RSZ zijn standpunt bepaald over de moda-
liteiten die de WCO biedt aan schuldenaars351.

De schuldvordering van de RSZ bestaat uit de verschuldigde bijdragen (de hoofdsom) en 
daar bovenop komen nog forfaitaire verhogingen (burgerlijke sancties) en verwijlintresten. 
Soms zijn ook gerechtelijke kosten verschuldigd.

349 Artikel 27 van de WCO.
350 Artikel 33, 1e lid, van de WCO.
351 RSZ, Algemene directie van de juridische diensten, Directie gerechtelijke navordering, Administratieve instructie 

over de continuïteit van ondernemingen nr. 2009/1. Dat standpunt werd ter sprake gebracht in de Senaat (Hand. 
Senaat, nr. 4-98, donderdag 3 december 2009 – ochtendvergadering; vraag om uitleg nr. 4-1252).



RSZ: IMPLICATIES VAN DE WET BETREFFENDE DE CONTINUïTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN / 227

In het geval van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord of een gerechtelijke reorganisa-
tie via een minnelijk of een collectief akkoord, aanvaardt de RSZ dat zijn schuldenaar de 
afbetaling van de verschuldigde sommen spreidt over een periode van twee tot vijf jaar, 
naargelang het geval. De RSZ stemt er ook mee in dat de schuldenaar wordt vrijgesteld van 
verhogingen en intresten als alle bijdragen zijn betaald. De RSZ aanvaardt geen verminde-
ringen van de bijdragen. Overeenkomsten tussen de schuldenaar en de RSZ moeten strikt 
worden nagekomen en impliceren dat de nieuwe bijdragen tijdig worden betaald.

In het geval van een collectief akkoord heeft het beheerscomité beslist dat de RSZ zou 
deelnemen aan de stemming over het reorganisatieplan. De RSZ stemt tegen als het plan 
voorziet in een vermindering van zijn schuldvordering inzake bijdragen.

Als de RSZ bij de stemming in de minderheid is, tekent hij geen verzet aan tegen de vonnis-
sen die de reorganisatieplannen homologeren, ook al impliceren die een vermindering van 
de schuldvordering.

In het geval van een gerechtelijke reorganisatie via overdracht onder gerechtelijk gezag, 
aanvaardt de RSZ geen enkele vermindering. De opbrengst van de roerende en onroeren-
de goederen wordt onder de schuldeisers verdeeld overeenkomstig het Gerechtelijk Wet-
boek352, met inachtneming van de wettelijke orde van voorrechten en hypotheken.

De WCO staat de rechtbank toe de schulden van een schuldenaar kwijt te schelden in het 
vonnis dat de overdracht beveelt, op voorwaarde dat de betrokkene “ongelukkig en te goe-
der trouw” is. De RSZ heeft beslist die kwijtschelding voor de rechtbank te aan te vechten 
als de schuldenaar zich nalatig heeft getoond op het vlak van zijn sociale plichten of als hij 
beschouwd wordt als een recidivist of een fraudeur.

2 Audit van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de RSZ bijdraagt tot het preventieve deel van de WCO, 
door aan de rechtbanken van koophandel mee te delen welke ondernemingen met achter-
stallige sociale bijdragen kampen. Het heeft ook onderzocht welke administratieve maatre-
gelen de RSZ heeft genomen om de schulden te innen waarvoor een gerechtelijke reorgani-
satieprocedure (GRP) werd opgestart.

Het Rekenhof heeft niet onderzocht hoe de rechtbanken van koophandel de WCO toepassen.

De audit werd per brief van 28 maart 2012 aangekondigd aan de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, aan de minister van Werk en aan de administrateur-generaal van de 
RSZ. De auditwerkzaamheden werden afgerond in juni 2012.

3 Bijdrage van de RSZ aan het preventieve deel van de wet

Ter herinnering, achterstallige sociale bijdragen zijn één van de knipperlichten die wijzen 
op bedrijven in moeilijkheden. Wettelijk gezien moet de RSZ die achterstallen signaleren. 

352 Artikelen 1627 en volgende en artikelen 1639 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
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De RSZ moet een lijst van schuldenaars die al twee trimesters geen sociale bijdragen meer 
hebben betaald, bezorgen aan de rechtbank van koophandel waaronder de hoofdinrichting 
of de zetel van de schuldenaar ressorteert. De RSZ verstuurt die lijst in de maand na het 
verstrijken van het trimester en gebruikt daartoe fiches die werden opgesteld door de in-
ningsdienst van de RSZ.

Die fiches worden opgesteld op papier en vermelden de volgende gegevens:

• de naam van de schuldenaar;
• zijn inschrijvingsnummer bij de RSZ;
• zijn adres of het adres van de zetel, als het over een vennootschap gaat;
• de code van het bevoegde gerechtelijk arrondissement;
• de datum waarop de rekening werd afgesloten en het laatste trimester waarvoor bijdra-

gen werden betaald;
• het bedrag van de verschuldigde bijdragen tot het laatste verstreken trimester.

Toen de audit werd uitgevoerd (van maart tot juni 2012), was de manier waarop de RSZ 
aan die verplichting voldeed, niet in overeenstemming met de wet. De fiches vermeld-
den immers enkel de schuldenaars met achterstallige betalingen ten belope van minstens 
12.394,68 euro, verhogingen en intresten niet meegerekend. Dat criterium bestaat sinds het 
begin van de jaren 1980. De WCO bepaalt echter geen minimum.

3.1 Vragen van de rechtbanken van koophandel
In 2009 hebben verschillende rechtbanken van koophandel bij de RSZ navraag gedaan over 
dat minimum van 12.394,68 euro aan achterstallige bijdragen dat de Rijksdienst als crite-
rium hanteert om een schuldenaar op de fiche te vermelden. Dat bedrag is immers heel 
hoog: de continuïteit van kleine bedrijven komt al erg in het gedrang als ze zo’n bedrag aan 
achterstallige RSZ-schulden hebben. De GRP wordt in 96 % van de gevallen ingeroepen 
door ondernemingen die minder dan 50 personen in dienst hebben353.

Sommige rechtbanken hebben ook gevraagd om het ondernemingsnummer van de schul-
denaar te vermelden in de fiches. Dat nummer moet immers gebruikt worden bij contacten 
tussen de administratieve en de gerechtelijke autoriteiten354. Eén rechtbank betreurde het 
ook dat de fiches zo laat worden verstuurd.

Uit de audit blijkt dat de RSZ en de rechtbanken van koophandel met elkaar hebben over-
legd om te kijken hoe ze de fiches konden verbeteren en om te zien of er geen efficiënter 
communicatiekanaal bestaat dan papieren stukken. Sinds september 2011 onderhoudt de 
RSZ ook contacten met de commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde355 om 
de uitwisseling van informatie met de rechtbanken van koophandel te stroomlijnen en te 
moderniseren.

353 RSZ-statistieken op 15 mei 2012.
354 Artikel 11 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank voor Ondernemingen, tot moder-

nisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalin-
gen.

355 Onafhankelijke commissie die werd opgericht binnen de FOD justitie en waarvan sommige leden magistraat zijn.
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3.2 Wettelijke verplichtingen
RSZ-gegevens zouden elektronisch kunnen worden overgezonden door middel van een bij 
in de ministerraad overlegd koninklijk besluit356. Op het moment van de audit (maart – juni 
2012) was echter nog geen enkel besluit in die zin genomen.

Bovendien worden alle gegevens van persoonlijke aard meegedeeld door de instellingen 
van sociale zekerheid, of zij ontvangen ze van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
(KSZ)357. Om toegang te krijgen tot de registers van de KSZ is echter het voorafgaand ak-
koord vereist van het sectoraal comité Sociale Zekerheid, dat werd opgericht binnen de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De gegevens van de on-
dernemingen/natuurlijke personen met achterstallige sociale bijdragen kunnen dus enkel 
via de KSZ aan de rechtbanken worden meegedeeld, nadat het sectoraal comité Sociale 
Zekerheid daarmee heeft ingestemd.

3.3 Een andere aanpak
Uit de audit blijkt dat de RSZ al verschillende principebeslissingen heeft genomen over een 
bijsturing van de manier waarop gegevens worden meegedeeld aan de rechtbanken.

De fiches zullen voortaan in digitale vorm worden opgesteld, zodat de RSZ ze kan versturen 
via een nieuw elektronisch kanaal.

Wat de identificatie van de schuldenaar betreft, zullen de fiches naast de huidige gegevens 
ook de volgende informatie vermelden:

• het ondernemingsnummer;
• de belangrijkheidscode van de onderneming (de RSZ kent die code toe op basis van het 

aantal werknemers dat een bedrijf in dienst heeft);
• de NACE-code(s) (die code laat toe de activiteitensector te bepalen);
• de rechtsvorm van de onderneming;
• de contactpersoon binnen de onderneming, naast de naam van de schuldenaar.

In verband met het bedrag van de schuld zal de fiche de bijdragen vermelden die verschul-
digd zijn tot het laatste verstreken trimester, vanaf 2.500 euro. Er zal rekening worden ge-
houden met de laatste rechtzettingen die waren uitgevoerd op datum van de analyse. De 
fiches zullen, naargelang het geval, ook vermelden of het bedrag van de schuld betwist 
wordt.

Rekening houdend met de termijnen waarbinnen werkgevers hun aangifte voor de sociale 
bijdragen moeten indienen, zal de RSZ per trimester een uiterste datum bepalen voor de 
verzending van informatie aan de rechtbanken.

Er wordt gedacht aan een “e-boxsysteem” om de gegevens te verzenden. Dat is een bevei-
ligde mailbox waartoe enkel de RSZ en de rechtbanken toegang zouden hebben.

356 Artikel 11 van de WCO.
357 Artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid.
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Op het moment van de audit (maart tot juni 2012) maakte de RSZ de planning en het budget 
op voor de ontwikkeling van die nieuwe werkwijze. De elektronische fiche zou klaar moe-
ten zijn in september 2012.

Het preventieve deel van de WCO is erg belangrijk en het Rekenhof is dan ook van mening 
dat het nieuwe systeem er zo snel mogelijk moet komen.

4 Invordering van de schuldvorderingen door de RSZ bij gerechtelijke 
reorganisatie

4.1 Financieel gewicht van de schuldvorderingen bij een gerechtelijke reorganisatie
Op vraag van het Rekenhof heeft de RSZ een statistiek opgesteld van de invorderingsdos-
siers waarvoor een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) loopt sinds de inwerkingtre-
ding van de WCO.

Daaruit blijkt dat er op 15 mei 2012 een GRP liep voor 2.607 invorderingsdossiers, wat over-
eenstemde met een totale schuldvordering van 297.274.711,93 euro, die als volgt kan worden 
uitgesplitst:

Tabel 1 –  Schuldvorderingen van de RSZ waarvoor een GRP liep tussen 1 april 2009 en 15 mei 2012

Aard van de schuldvordering Bedrag in euro

Sociale bijdragen 236.269.908,77

Forfaitaire verhogingen 35.683.730,16

Verwijlintresten 25.321.073,00

Totaal 297.274.711,93

Bron: RSZ

Van die 2.607 dossiers hadden er 2.511 (96 %) betrekking op ondernemingen met minder 
dan 50 personeelsleden.

Bovendien hadden 1.541 ondernemingen (59 %) die een opschorting genoten, voor in to-
taal 97.489.150,74 euro nieuwe RSZ-schulden gemaakt sinds de GRP werd geopend. Die 
bijkomende schuldvorderingen vergroten de massa schuldvorderingen waarvoor de invor-
deringsmogelijkheden door de RSZ onzeker zijn.

Van de 446 invorderingsdossiers waarvoor een GRP liep in 2009, waren er op 15 mei 2012 
302 (67 %) uitgemond in een faillissement. Voor 2010 ging het om 59 %.

4.2 Steekproefanalyse
Het Rekenhof heeft een steekproef geanalyseerd met daarin 73 invorderingsdossiers van 
WCO-schuldvorderingen die werden geopend sinds de wet op 1 april 2009 in werking 
trad358. Voor elk dossier werd nagegaan hoe de RSZ de zaak opvolgt, of het standpunt van 

358 Er werd gewerkt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %, een geraamd deel van de populatie die de onder-
zochte eigenschap bezit van 5 % en een foutenmarge van 5 %.
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het beheerscomité werd gerespecteerd en of de RSZ gebruik maakt van de mogelijkheden 
die de WCO biedt.

In de dossiers van de steekproef359 waren de initiële doelstellingen van de procedure voor 
een gerechtelijke reorganisatie als volgt verdeeld:

• 29 minnelijke akkoorden;
• 38 collectieve akkoorden;
• 3 overdrachten onder gerechtelijk gezag.

De gemiddelde duur van de opschortingen die de rechtbanken van koophandel toekenden 
in het kader van de GRP uit de steekproef, was 5,7 maanden.

Grafi	ek	1	–  Gedetailleerde typologie van de door het Rekenhof onderzochte steekproef

Bron: onderzoek, door het Rekenhof, van de RSZ-dossiers waarvoor een gerechtelijke reorganisatiepro-
cedure (GRP) loopt

359 In drie dossiers was de doelstelling van de procedure niet gekend door de RSZ, zo blijkt uit de audit.
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In 45 % van de dossiers uit de steekproef waarbij het de bedoeling was tot een minnelijk of 
een collectief akkoord te komen (30 dossiers), heeft de schuldenaar geen afbetalingsplan 
voorgesteld aan de RSZ. In 36 % van die dossiers (24) diende de GRP enkel om de schulde-
naar opschorting te verlenen, want er is geen afbetaling geweest tijdens de opschorting en 
naderhand kwam men ook niet tot een akkoord.

In 54 % van de dossiers360 waarbij het de bedoeling was tot een minnelijk of een collectief 
akkoord te komen (36), heeft de schuldenaar een afbetalingsplan voorgesteld:

• Twee derde van die dossiers (24) voorzagen niet in een vermindering van de hoofd-
som ten aanzien van de RSZ, maar wel in een vermindering van de verhogingen en de 
intresten.

• De andere dossiers (12) voorzagen in een vermindering van de hoofdsom gaande van 
10 tot 98,93 % van de schuld. De helft ervan voorzag in een vermindering die groter 
was dan of gelijk aan 80 % van de hoofdsom. Overeenkomstig het standpunt van zijn 
beheerscomité heeft de RSZ tegen die plannen gestemd. Niettemin heeft de rechtbank 
ze gehomologeerd omdat een meerderheid van de andere schuldeisers ze had aanvaard.

De maatregelen voor uitstel en vermindering van de schuld zijn meestal vervat in de col-
lectieve akkoorden met gerechtelijk reorganisatieplan. Die plannen zorgen er veelal voor 
dat alle schulden bij de voor het overleven van de onderneming belangrijkste schuldeisers, 
zoals banken en bepaalde leveranciers, gespreid worden afbetaald. De resterende schuld-
eisers, zoals de RSZ, worden niet enkel geconfronteerd met uitstel maar zien hun schuld-
vorderingen ook sterk verminderd. Als de schuldenaar het afbetalingsplan correct uitvoert, 
wordt de schuldvordering in de opschorting van de RSZ slechts terugbetaald tot het ver-
minderde bedrag dat in het plan werd voorgesteld.

Uit de analyse van de steekproef komt naar voren dat de schuldenaars zich in één derde 
van de gevallen niet aan het gehomologeerde plan houden. In die gevallen heeft de RSZ niet 
altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de WCO biedt om het plan te herroepen 
omdat het niet wordt nageleefd. In de praktijk is het zo dat schuldenaars die zich niet aan 
het plan houden, vaak ook te laat zijn met de betaling van de nieuwe bijdragen. De RSZ 
onderneemt dan stappen voor die nieuwe schulden en dat gaat gepaard met uitvoerings-
maatregelen en eventueel een dagvaarding in faillissement.

In 48 % van de 73 onderzochte dossiers was het faillissement uiteindelijk niet vermeden 
op het ogenblik van de audit. Dat aantal faillissementen wordt echter naar beneden toe 
beïnvloed omdat de onderzochte dossiers betrekking hebben op GRP die werden ingediend 
in 2009, 2010, 2011 en 2012, waardoor voor bepaalde dossiers dus te kort op de bal wordt 
gespeeld. Veel van die dossiers zaten ten tijde van de audit nog in de opschortingsfase waar-
door er dus nog geen faillissement kon worden uitgesproken.

Het faillissement werd gemiddeld uitgesproken binnen tien maanden na het vonnis dat 
een GRP had geopend. In die gevallen steeg de schuldvordering van de RSZ bovendien met 

360 In 1 % van de dossiers werd ten tijde van de audit nog onderhandeld over een afbetalingsplan.
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gemiddeld 44,59 % (d.i. het verschil tussen de schuldvordering die in het kader van de GRP 
werd ingediend en de schuldvordering die naderhand in het kader van het faillissement 
werd ingediend). In één dossier steeg de schuldvordering zelfs met 196 %.

4.3 Houding van de schuldenaars
Het onderzoek van de steekproef wijst uit dat slechts weinig ondernemingen de WCO in-
roepen zodra ze in moeilijkheden komen. De overgrote meerderheid van de dossiers had 
betrekking op schuldenaars voor wie de RSZ al een klassieke invorderingsprocedure had 
gestart wegens niet-betaling van de bijdragen.

De audit heeft aangetoond dat sommige schuldenaars een GRP starten om een gerechte-
lijke verkoop van hun goederen te vermijden (drie gevallen) of om een dagvaarding in fail-
lissement te vermijden (één geval).

Bij de GRP waarbij het de bedoeling was tot een gerechtelijk minnelijk akkoord te komen, 
viel de RSZ in 14 van de 29 gevallen uit de boot bij het akkoord. De RSZ was dan wel schuld-
eiser, maar zag zich niettemin verplicht alle lopende invorderingen te schorsen tijdens de 
opschortingsfase, zonder dat de schuldenaar hem iets moest betalen of voorstellen.

Bij de collectieve akkoorden werd het bedrag van de schuld in 19 van de 38 gevallen niet 
aan de RSZ meegedeeld, wat strijdig is met de WCO. Als het bedrag wel werd meegedeeld 
(16 gevallen), verschilde het over het algemeen van het bedrag dat de RSZ berekend had (zie 
verder, punt 4.5).

Bovendien heeft de analyse van de steekproef uitgewezen dat bepaalde ondernemingen 
een GRP vragen, terwijl ze nalatig waren in hun beheer of zich zelfs schuldig maakten aan 
fraude. In één dossier had de schuldenaar geen jaarrekeningen gepubliceerd, waardoor er 
een onderzoek tegen hem liep bij de rechtbank van koophandel. Hij was niet ingegaan op de 
vragen van de rechtbank, maar verkreeg naderhand wel een GRP. Een jaar na het openings-
vonnis werd het faillissement echter uitgesproken.

In een ander dossier, met betrekking tot een bouwfirma, voerde de sociale inspectie een 
onderzoek uit naar de schuldenaar. Het verslag van de sociale inspectie omvatte een waaier 
aan fraude-indicaties, zoals hoge sociale schulden, werven die niet bij de RSZ waren aan-
gegeven in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, personeel dat naar een andere 
firma van de schuldenaar werd overgeheveld en het feit dat er geen jaarrekeningen waren 
ingediend. De procureur des Konings heeft de schuldenaar gedagvaard in faillissement, 
maar enkele dagen later diende de betrokkene een aanvraag tot GRP in. Het faillissement 
werd uitgesproken zes maanden na het vonnis tot opening van een GRP.

4.4 Procedurebeheer door de RSZ
De RSZ volgt zijn dossiers over het algemeen goed op en informeert zich, via zijn advocaat, 
over de stand van zaken van de GRP-procedures. Bovendien komt de RSZ vrijwillig tussen 
in de procedures als de houding van de schuldenaar laat uitschijnen dat de procedure slecht 
zou kunnen verlopen.

De RSZ wordt slechts zelden op de hoogte gebracht als er een gerechtelijke reorganisatie 
wordt aangevraagd. De Rijksdienst ontvangt over het algemeen geen kopie van de aan-
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vraag. Schuldenaars informeren de RSZ ook zelden over het vonnis tot opening van een 
GRP (en dus van de opschorting). De RSZ weet enkel dat er een opschorting is doordat het 
secretariaat van de bevoegde diensten elke dag het Belgisch Staatsblad doorneemt.

4.5 Indiening van de schuldvordering
Wanneer schuldenaars het bedrag van hun schuld bekendmaken, verschilt dat over het al-
gemeen van het bedrag dat de RSZ heeft berekend. Dat komt voornamelijk doordat aanvra-
gen tot opening van een GRP in de loop van een trimester worden ingediend. Dat trimester 
moet dan gesplitst worden om het bedrag te bepalen van de RSZ-schuldvorderingen in de 
opschorting op het moment dat het vonnis tot opening van de procedure werd uitgespro-
ken. Die splitsing gebeurt in samenspraak met de controle- en inningsdiensten van de RSZ 
en kan niet onmiddellijk worden doorgevoerd. De RSZ moet immers wachten tot de termijn 
voor de aangifte van de sociale bijdragen van het trimester in kwestie is verstreken.

Wanneer er een vonnis tot opening van een GRP is geveld, ontvangt de schuldenaar van de 
RSZ een eerste staat van de rekening op datum van het vonnis. Die staat vermeldt het saldo 
van alle bijdragen waar de RSZ tot dat moment weet van heeft. Nadien stelt de RSZ één of 
meer aanvullende schuldvorderingen op waarin o.m. de verschuldigde bijdragen voor de 
jaarlijkse vakantie verrekend zijn. De RSZ dient ook die verklaringen van schuldvordering 
in bij de rechtbank van koophandel om de rechten van de Rijksdienst te vrijwaren. Door 
die talrijke verklaringen van schuldvordering vermelden sommige schuldenaars foutieve 
bedragen in het afbetalingsplan.

4.6 Hypothecaire inschrijving
De wet laat de RSZ toe een hypothecaire inschrijving te vragen van zijn schuldvorderingen, 
maar de RSZ verzaakt daar meestal aan361. In de onderzochte steekproef waren de enige 
dossiers waarin de RSZ zo’n inschrijving vroeg, gevallen waarbij de notaris die een verkoop 
instrumenteerde aan de RSZ vroeg of de schuldvorderingen inzake bijdragen hypothecair 
moesten worden ingeschreven362.

Op het moment dat de audit werd uitgevoerd (maart – juni 2012), onderzocht de RSZ de prak-
tische mogelijkheden om zijn schuldvorderingen vaker hypothecair te laten inschrijven.

4.7 Gerechtsmandataris
Hoewel de wet bepaalt dat er een gerechtsmandataris moet worden aangesteld in geval van 
kennelijke en grove tekortkomingen vanwege de schuldenaar, vraagt de RSZ die aanstelling 
niet. De RSZ heeft beslist om de kosten van die bewarende maatregel geval per geval af te 
wegen tegen de baten. De erelonen van een mandataris kunnen immers hoog oplopen en 
vallen ten laste van de aanvrager, in casu de RSZ.

Aangezien 96 % van de invorderingsdossiers in het kader van een GRP betrekking hebben 
op ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden, is het meestal zo dat de bedragen 
in kwestie te klein zijn om een mandataris aan te stellen. Bovendien vindt de RSZ dat de 

361 Artikel 41ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

362 Artikel 41quater van de al vernoemde wet van 27 juni 1969.
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kansen op invordering niet vergroten door zo’n aanstelling, als de schuldenaar in slechte 
financiële papieren zit.

5 Conclusies

De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) wil bedrijven in moeilijk-
heden opsporen door middel van knipperlichten en ze redden via reorganisatiemaatrege-
len. De wet biedt instrumenten aan voor economische en financiële reorganisaties. Schul-
denaars hebben verschillende gerechtelijke mogelijkheden:

• ze kunnen een minnelijk akkoord sluiten met verschillende van hun schuldeisers;
• ze kunnen een collectief akkoord sluiten door middel van een plan dat door de meerder-

heid van de schuldeisers is goedgekeurd en dat door de rechter is gehomologeerd;
• ze kunnen opteren voor een overdracht onder gerechtelijk gezag.

De WCO trad in april 2009 in werking ter vervanging van het gerechtelijk akkoord en 
had al meteen veel meer succes dan het vroegere systeem: op 31 december 2011 genoten al 
3.283 ondernemingen van een opschorting, terwijl er slechts 1.397 opschortingen werden 
uitgesproken gedurende de tien jaar dat het gerechtelijk akkoord van toepassing was.

Volgens de statistieken van de RSZ is de Rijksdienst betrokken bij 70 % van de gerechtelijke 
reorganisatieprocedures. Uit die statistieken blijkt ook dat 96 % van de gerechtelijke reor-
ganisatieprocedures (GRP) betrekking heeft op ondernemingen met minder dan 50 mede-
werkers.

Het Rekenhof is nagegaan wat de gevolgen zijn van de WCO voor de RSZ. Het heeft meer 
bepaald onderzocht hoe de RSZ zijn preventieve opdracht vervult en zijn schuldvorderin-
gen int ten aanzien van ondernemingen in GRP.

Wat het preventieve deel van de wet betreft, heeft het Rekenhof vastgesteld dat de RSZ 
zich niet aan de WCO houdt wanneer hij aan de rechtbanken van koophandel een lijst 
bezorgt van schuldenaars die al twee trimesters geen bijdragen hebben betaald. De RSZ 
geeft immers alleen informatie door over de ondernemingen die minstens 12.394,68 euro 
aan bijdragen verschuldigd zijn. Dat bedrag is zeer hoog, terwijl de meeste ondernemingen 
die van een GRP gebruik maken, minder dan 50 personen in dienst hebben. De continuïteit 
van dergelijke ondernemingen is al vaak in het gedrang wanneer dat bedrag wordt bereikt.

Er worden echter inspanningen geleverd om die informatiedoorstroming te verbeteren. 
Daarover overlegt de RSZ met de rechtbanken van koophandel en de Commissie voor de 
Modernisering van de Rechterlijke Orde. Wanneer de gegevens van schuldenaars elektro-
nisch worden verstuurd naar de rechtbanken van koophandel, zal rekening worden gehou-
den met schulden vanaf 2.500 euro.

Het Rekenhof pleit ervoor dat nieuwe systeem zo snel mogelijk in te voeren opdat de WCO 
haar preventieve rol ten volle zou kunnen spelen.
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De RSZ zal overigens de gegevens over de ondernemingen-natuurlijke personen die hun 
bijdragen niet betalen, enkel via de KSZ aan de rechtbanken kunnen toezenden nadat het 
sectoraal comité Sociale Zekerheid daar toelating voor heeft gegeven.

Het Rekenhof stelt vast dat er, in vergelijking met het gerechtelijk akkoord, door het succes 
van de WCO meer invorderingsprocedures zijn waarbij sprake is van een GRP. Bij de WCO 
volstaat het immers dat de continuïteit van een onderneming in het gedrang komt en dat 
er een aanvraag wordt ingediend om een GRP te kunnen genieten. Die verruiming van de 
criteria leidt ertoe dat de GRP zowel wordt ingeroepen voor gezonde ondernemingen met 
problemen van voorbijgaande aard, als voor ondernemingen op de rand van een faillisse-
ment en ondernemingen waarvoor sterke verdenkingen van fraude bestaan.

Gezien het succes van de WCO heeft de RSZ beslist verminderingen in intresten en forfai-
taire verhogingen te aanvaarden, maar geen verminderingen van de hoofdsom. De RSZ is 
echter niet noodzakelijk de grootste schuldeiser en zijn standpunt belet de rechtbank niet 
de reorganisatieplannen te homologeren als de meerderheid van de andere schuldeisers ze 
goedkeuren, zelfs als dat aanzienlijke verminderingen van de schuldvorderingen van de 
RSZ impliceert. De RSZ tekent overigens geen bezwaar aan tegen de vonnissen die plannen 
homologeren die niet gunstig zijn voor de RSZ.

De WCO legt verplichtingen op aan de schuldeisers. Zo moeten ze meer proactief te werk 
gaan bij het opvolgen van de procedures. Uit de audit blijkt dat de RSZ zijn dossiers over het 
algemeen terdege opvolgt. Hij maakt op redelijke wijze gebruik van de instrumenten die 
de wet ter beschikking stelt en weegt de kosten van mogelijke procedures vaak af tegen de 
baten. Soms wordt de RSZ echter geconfronteerd met moeilijke situaties, nalatige schulde-
naars of schuldenaars die niet te goeder trouw handelen, en de WCO draagt in die gevallen 
niet altijd een oplossing aan.

Als er bijvoorbeeld een GRP wordt opgestart om tot een minnelijk gerechtelijk akkoord 
te komen, wordt er soms geen enkel akkoord voorgesteld aan de RSZ. De RSZ is dan wel 
schuldeiser, maar moet alle lopende invorderingen opschorten zonder dat de schuldenaar 
hem iets hoeft te betalen of voor te stellen.

Bovendien krijgt de RSZ soms plannen voor een gerechtelijke reorganisatie opgelegd waar-
bij de schuldvorderingen van de RSZ aanzienlijk worden verminderd. Rechters kunnen 
trouwens slechts weigeren een plan te homologeren als de formaliteiten van de WCO niet 
vervuld werden of de openbare orde geschonden is. Sterke vermoedens van fraude zijn geen 
schending van de openbare orde. De RSZ kan die reden dus niet aanhalen om te vragen dat 
de homologatie van een reorganisatieplan zou worden geweigerd.

De audit heeft ook uitgewezen dat sommige plannen die schuldenaars voorstellen en die 
rechtbanken hebben gehomologeerd, slechts voorzien in de terugbetaling van een klein 
deel van de schuldvordering van de RSZ (5 of 10 %, bijvoorbeeld). Bovendien wordt het ver-
minderde bedrag soms in één keer betaald, maar pas in de 57e maand van het plan, d.w.z. 
bijna op het einde (maximaal 60 maanden). Zolang het plan in acht wordt genomen, kan de 
RSZ daar niets tegen inbrengen.
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Het Rekenhof stelt ook vast dat de invordering van schulden door de RSZ vaak bemoeilijkt 
wordt tijdens de diverse fases van de WCO (opschorting en plan). De termijnen die de wet 
aan de schuldenaars toekent, kunnen oplopen tot 6,5 jaar. Een opschorting bevriest elke 
invordering en daar bovenop komt nog het probleem van de duur van het GRP.

De opschorting die aan een schuldenaar is verleend, belet geenszins dat de betrokkene vrij-
willig de schuldvorderingen in de opschorting betaalt. De schuldenaar kan dus naar keuze 
schuldeisers betalen, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat de andere schulden 
worden afgelost, en vervolgens een faillissement aanvragen.

Ondanks de aanzienlijke verminderingen die aan schuldenaars worden verleend, wordt in 
48 % van de dossiers uit de geauditeerde steekproef een faillissement uitgesproken. In die 
gevallen is de schuldvordering van de RSZ bij het faillissement gemiddeld met 44,59 % 
gestegen ten opzichte van de schuldvordering die initieel werd geregistreerd in het kader 
van de GRP. De statistieken die de RSZ op vraag van het Rekenhof opstelde, bevestigen 
dat grote aantal faillissementen: 67 % van de GRP die in 2009 werden opgestart, was op 
15 mei 2012 uitgelopen op een faillissement. Op diezelfde datum bedroeg dat percentage 
59 % voor GRP die in 2010 werden opgestart. Op basis van die statistieken kan men ove-
rigens vaststellen dat, ondanks de GRP, 59 % van de ondernemingen nieuwe schulden ten 
aanzien van de RSZ hadden opgelopen voor in totaal 97,5 miljoen euro.

De WCO heeft dus zware financiële gevolgen voor de RSZ, die zijn kansen op invordering 
ziet dalen. Op 15 mei 2012 beliep het bedrag aan RSZ-schulden in het kader van een GRP in 
totaal 297,3 miljoen euro, de nieuwe schulden niet meegerekend.

6 Tegensprekelijke procedure

De RSZ heeft zijn opmerkingen meegedeeld in een brief van 27 augustus 2012, de minister 
van Sociale Zaken en de minister van Werk bij brief van 7 september 2012.

De RSZ preciseert dat hij de methode heeft verbeterd die hij gebruikt om de debiteuren 
die achterstand hebben bij het betalen van hun sociale bijdragen, aan de rechtbanken van 
koophandel te melden.

De ministers herinneren eraan dat de wet betreffende de continuïteit van de ondernemin-
gen werd gecreëerd om de leefbaarheid van de ondernemingen te garanderen en de econo-
mische activiteit in stand te houden. De ministers gaan echter onderzoeken hoe er kan wor-
den gereageerd als fraudes of nalatigheden tot budgettaire verliezen voor de Staat leiden.
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De regeling die het mogelijk maakt oudere werknemers te ontslaan door de uitbetaling van een 
bedrijfstoeslag op de werkloosheidsuitkering tot aan hun rustpensioen – tot 2012 het brug-
pensioen genoemd – is mede door het invoeren of verhogen van sociale bijdragen erop minder 
aantrekkelijk gemaakt.

De inning van deze bijdragen, die in 2011 bijna 200 miljoen euro opbracht, verloopt evenwel 
problematisch, ook nadat in 2010 werd overgegaan tot een harmonisering van de reglemente-
ring en een centralisering van het beheer bij de RSZ. Bij de eerste geautomatiseerde controles 
werd een groot aantal potentiële fouten gesignaleerd. Deze moeten geval per geval worden 
opgevolgd en gecorrigeerd, wat in de praktijk niet mogelijk is. Hierdoor bestaat een risico dat 
de sociale zekerheid een substantieel bedrag aan bijdragen misloopt.

Omdat deze potentiële fouten het gevolg zijn van structurele problemen waartoe de toepas-
sing van de wetgeving aanleiding geeft, beveelt het Rekenhof aan een vereenvoudiging van het 
stelsel te overwegen. Intussen moeten de controles van de RSZ op de inning van de bijdragen 
worden versterkt en de verschillen met de controlebestanden van de RVA worden opgespoord 
en verholpen.

1 Context

1.1 Onderzochte materie
Tussen 1990 en 1995 werden brugpensioenen onderworpen aan vier nieuwe bijdragen: een 
bijzondere en een compenserende werkgeversbijdrage voor de werkloosheidsverzekering, 
een bijzondere werkgeversbijdrage voor de pensioenen, en een solidariteitsinhouding op de 
uitkering bovenop de bestaande inhouding van 3,5 %. In 1995 stelde het Rekenhof vast dat 
deze bijdragen inefficiënt werden beheerd en onvoldoende gecontroleerd, vooral wegens de 
spreiding van de inning over de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst 
voor Pensioenen (RVP) en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) en een gebrek 
aan samenwerking tussen de drie instellingen363. Weliswaar was er eind 1994 een wettelijke 
basis gelegd om de bijdragen gedeeltelijk samen te voegen364, maar de nodige besluiten voor 
de uitvoering van de wet ontbraken.

Die situatie bleef nog tot in 2010 aanslepen, hoewel de nood aan een vereenvoudiging van 
het bijdragensysteem algemeen werd erkend: de sociale partners drongen er herhaaldelijk 
op aan (bv. in het interprofessioneel akkoord 2001-2002) en in 2006 werd er nieuwe wetge-
ving voor uitgewerkt365. Het uitstel van de effectieve implementatie had diverse oorzaken: 
de ontwikkeling van nieuwe geïnformatiseerde gegevensstromen tussen de instellingen 
van sociale zekerheid, een wijziging van beleidsprioriteiten in combinatie met personeels-
gebrek, en technische moeilijkheden die een geïntegreerd beheer in de weg stonden.

363 Brieven van 11 april 1995 aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid, de minister van Sociale Zaken, de minister 
van Pensioenen en de minister van Begroting.

364 Artikel 67 tot 70 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
365 Hoofdstuk VI van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen “Sociale zekerheidsbij-

dragen en inhoudingen verschuldigd in de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoe-
dingen bij bepaalde socialezekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit”.
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Uiteindelijk kwam, op basis van adviezen van de Nationale Arbeidsraad, een koninklijk 
besluit tot stand366. Dat belastte de RSZ vanaf 1 april 2010 als enige instelling met het beheer 
en de inning van alle bijdragen op de uitkeringen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
Dit nieuwe reglementaire kader wilde in de eerste plaats de administratieve verplichtingen 
voor de schuldenaars van de bijdragen vereenvoudigen. Tegelijk werd ook gestreefd naar 
een vereenvoudiging en een harmonisatie van de reglementering: zo werden alle afzonder-
lijke bijdragen samengevoegd tot één werkgevers- en één werknemersbijdrage en werden 
een aantal verouderde definities aangepast aan de gangbare terminologie.

De RSZ inde voor het jaar 2011 in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 193,2 mil-
joen euro aan bijdragen.

1.2 Onderzoek
Het Rekenhof heeft onderzocht of het aangifteproces in het nieuwe reglementaire kader 
efficiënt verloopt. De klemtoon van het onderzoek ligt op het beheer en de controle van de 
aangiften door de RSZ en op de problemen die een correcte toepassing van de wettelijke 
bepalingen verhinderen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een analyse van de wet-
geving, de procedures voor de gegevensuitwisseling tussen de verschillende instellingen en 
de inventarisatie van de problemen door de RSZ.

Een ontwerpartikel werd op 19 juli 2012 voor commentaar verzonden aan de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de RSZ. De RSZ heeft op 14 augustus 2012 ge-
reageerd. Bij het afsluiten van dit Boek had het Rekenhof geen antwoord van de minister 
ontvangen.

2 Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

2.1 Verschuldigde bijdragen

2.1.1 Werknemersbijdrage
De werknemersbijdrage bestaat uit een inhouding van 6,5 % op het totale bedrag van de 
werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag (d.i. de totale uitkering) en wordt door de 
schuldenaar ingehouden op het bedrag van de bedrijfstoeslag.

In 2011 heeft de RSZ 118,8 miljoen euro aan werknemersbijdragen geïnd. De evolutie van de 
ontvangsten ligt in de lijn van de bedragen die de RVA en de RVP in de vroegere regeling 
inden, zijnde in totaal 102,2 miljoen euro in 2009.

2.1.2 Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage wordt uitgedrukt als een percentage van de bedrijfstoeslag. De 
hoogte van dit percentage varieert naargelang van:

• de sector waarin de werkgever actief is (non-profitsector of andere sectoren);
• de mate waarin een onderneming is erkend als onderneming in moeilijkheden of her-

structurering;

366 Koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 decem-
ber 2006 houdende diverse bepalingen (…).
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• de leeftijd waarop de ontslagen werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijf-
toeslag stapt.

De vaststelling van de werkgeversbijdragen wordt nog complexer door het bestaan van twee 
bijkomende regels. In de eerste plaats bestaat ook een systeem van forfaitaire bijdragen: als 
de procentuele bijdrage lager ligt dan een bepaald minimum, moet dat minimum (“forfait”) 
worden betaald. Ook variëren de bijdragen naargelang van de datum waarop de bedrijfstoe-
slag voor het eerst werd toegekend: er bestaan specifieke percentages voor bedrijfstoeslagen 
die voor het eerst werden toegekend voor 1 april 2010, tussen 1 april 2010 en 31 maart 2012 en 
vanaf 1 april 2012 (voor zover is voldaan aan de bijkomende voorwaarden in verband met 
de datum van het ontslag en de datum van erkenning als onderneming in moeilijkheden 
of herstructurering). Bij wijze van voorbeeld wordt hierna een overzicht gegeven van de 
percentages en de forfaits die in 2011 van toepassing waren op bedrijfstoeslagen die voor het 
eerst in dat jaar werden toegekend.

Tabel 1 –  Werkgeversbijdrage in 2011 voor bedrijfstoeslagen die voor het eerst in dat jaar zijn 
toegekend

Alle  
bedrijven

Onderne-
ming in her-

structurering

Onderneming 
in 

moeilijkheden

Non-
profit-
sector

Percentage

- jonger dan 52 jaar 50 % 50 % 17,5 % 5 %

- ten minste 52 jaar en jonger dan 55 jaar 40 % 30 % 13,5 % 4 %

- ten minste 55 jaar en jonger dan 58 jaar 30 % 20 % 10,0 % 3 %

- ten minste 58 jaar en jonger dan 60 jaar 20 % 20 % 6,5 % 5,5 %

- 60 jaar en ouder 10 % 10 % 3,5 % geen

Forfait

- jonger dan 60 jaar 25,00 euro 25,00 euro 8 euro geen

- 60 jaar en ouder 18,80 euro 18,80 euro 6 euro geen

Bron: wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen en koninklijk besluit van 29 maart 2010.

De RSZ heeft voor 74,4 miljoen euro aan werkgeversbijdragen geïnd voor 2011, tegenover 
112,2 miljoen euro voor 2009. Om die daling te compenseren, besliste de regering bij de op-
maak van de begroting 2012 om alle werkgeversbijdragen lineair te verhogen. Voor bedrijfs-
toeslagen die voor het eerst worden toegekend vanaf 1 april 2012 worden andere, beduidend 
hogere, bijdragen van kracht367.

2.2 Aangifte van de bijdragen
De schuldenaar van de bedrijfstoeslag368 moet de bijdragen bij de RSZ aangeven via de mo-
dule “Decava” van de elektronische werkgeversaangifte. Die aangifte vermeldt naast het 

367  Koninklijk besluit van 19 juni 2012 tot uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen 
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010. 

368 Met “schuldenaar” wordt bedoeld een werkgever, een Fonds voor Bestaanszekerheid of een derde (bv. een verze-
keringsmaatschappij).
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bedrag van de bedrijfstoeslag ook het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de gezins-
toestand van de werkloze.

Aan de hand van geautomatiseerde controles gaat de RSZ na of de bijdragen correct zijn vast-
gesteld en aangegeven. Die controles hebben in de eerste plaats betrekking op de aangifte 
zelf (logische en rekenkundige controles). Daarnaast worden de aangiften ook getoetst aan 
externe controle-informatie, zoals de gegevens van de RVA over de werkloosheidsuitkering 
en de gezinstoestand van de werkloze of de gegevens van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg (FOD WASO) over de erkenning als onderneming in moeilijkheden of 
onderneming in herstructurering.

3 Knelpunten bij de toepassing van de regelgeving

Bij de geautomatiseerde controle van de aangiften voor het vierde kwartaal 2010 wer-
den 54.735 potentiële fouten (“foutmeldingen”) gesignaleerd op een totaal van ongeveer 
137.600 aangiften. Die resultaten van die controles zoals de RSZ ze heeft geanalyseerd, wor-
den besproken in punt 3.1. De geautomatiseerde controles maken het echter niet mogelijk 
na te gaan of alle uitbetaalde bedrijfstoeslagen ook zijn opgenomen in de aangiften Decava 
(zie punt 3.2).

3.1 Vastgestelde knelpunten

3.1.1 Werklozen voor wie bijdragen moeten worden betaald
Bij de controles voor het vierde kwartaal 2010 is gebleken dat voor 13.477 werklozen de aan-
giften bij de RSZ en de controlebestanden van de RVA niet overeenstemmen.

Zo konden 5.732 werklozen voor wie de RSZ een aangifte heeft ontvangen, niet worden 
geïdentificeerd in de controlebestanden van de RVA. Omgekeerd zijn in de bestanden van 
de RVA 7.745 werklozen met bedrijfstoeslag geregistreerd voor wie geen aangifte werd in-
gediend bij de RSZ. Voor die laatste categorie bestaat een groot risico dat bijdragen ten 
onrechte niet werden geïnd en de sociale zekerheid inkomsten verliest. De RSZ raamt dit 
verlies op ongeveer 12,2 miljoen euro per jaar.

3.1.2 Schuldenaar van de bijdragen
Als de bedrijfstoeslag wordt betaald door verschillende rechtspersonen369, moet de schul-
denaar die het hoogste bedrag betaalt als “hoofdschuldenaar” het geheel van de bijdragen 
aangeven en betalen370. De hoofdschuldenaar moet in dat geval samenwerken met de andere 
schuldenaars: zij moeten hem tijdig de nodige informatie bezorgen over de bedrijfstoeslag 
die zij uitbetalen. Omdat de hoofdschuldenaar de totale bijdragen moet betalen, moeten de 
verschillende schuldenaars ook afspreken hoe zij de bijdragen onder elkaar zullen verdelen.

In de aangiften van het vierde kwartaal 2010 ligt het gebrek aan samenwerking tussen de 
verschillende schuldenaars aan de basis van 11.700 foutmeldingen. In ongeveer 10.000 ge-

369 Bv. omdat een Fonds voor Bestaanszekerheid de wettelijk verschuldigde bedrijfstoeslag (het minimumbedrag dat 
is vastgesteld volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17) betaalt en de werkgever bo-
venop dit bedrag nog een aanvulling betaalt.

370 Van die algemene regel kan worden afgeweken in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.
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vallen hadden verschillende schuldenaars een aangifte ingediend voor een zelfde werkloze, 
maar verschilden de gegevens over de bedrijfstoeslag en de verschuldigde bijdragen. Daar-
naast zijn in 1.700 gevallen meerdere aangiften ingediend voor de betaling van een zelfde 
bijdrage.

In de praktijk wordt soms afgeweken van de regel dat de hoofdschuldenaar het geheel van 
de bijdragen betaalt, bv. omdat de schuldenaars onderling hebben afgesproken om elk hun 
deel van de werkgeversbijdrage te betalen en aan te geven of omdat de werkloze niet op 
hetzelfde ogenblik de bedrijfstoeslag aanvraagt bij de verschillende schuldenaars371. Die af-
wijkende regelingen maken het echter onmogelijk om automatische controles uit te voeren 
in de gevallen waarin meerdere schuldenaars een aangifte doen. Omdat de RSZ het aantal 
dossiers waarin sprake is van “meerdere schuldenaars” op 20.000 raamt, behoort een vol-
ledige manuele controle achteraf (op basis van een hergroepering van alle aangiften voor 
een zelfde werkloze) evenmin tot de mogelijkheden.

3.1.3 Vaststelling van de bijdragen

Werknemersbijdragen
In de aangiften van het vierde kwartaal 2010 zijn 29.558 foutmeldingen gesignaleerd, omdat:

• het bedrag van de werkloosheidsuitkering in de aangiften verschilt van het bedrag in de 
lijsten van de RVA (10.047 foutmeldingen);

• de gezinstoestand volgens de aangiften verschilt van de gegevens in de bestanden van 
de RVA (11.624 foutmeldingen);

• de verschuldigde bijdrage niet overeenstemt met de gegevens waarop de berekening is 
gebaseerd (7.887 foutmeldingen).

In totaal houden 21.671 foutmeldingen verband met gegevens over de werkloosheidsuit-
kering of de gezinstoestand van de werkloze die door de uitbetalingsinstellingen voor de 
werkloosheidsuitkeringen372 aan de schuldenaar moeten worden bezorgd. Omdat die gege-
vens in de tijd kunnen veranderen, is een tijdige uitwisseling ervan een noodzaak voor de 
correcte vaststelling van de werknemersbijdrage.

De gezinstoestand van de werkloze is van belang voor de vastlegging van de drempel waar-
onder geen inhouding verschuldigd is. De reglementering bepaalt immers dat de som van 
de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag samen door de inhouding van de werkne-
mersbijdrage niet mag dalen onder 1.303,14 euro voor een werkloze zonder gezinslast en 
1.569,64 euro voor een werkloze met gezinslast373. De verschillende drempel naargelang van 
de gezinstoestand leidt in de praktijk dus tot een bijkomende compensatie voor werklozen 
met gezinslast: voor hen ligt de bedrijfstoeslag immers gemiddeld hoger dan voor werklo-

371  Zo stelt de RSZ vast dat de fondsen van bestaanszekerheid hun aangiften soms pas maanden na de aanvang van de 
werkloosheid indienen, omdat de werkloze de aanvraag voor de betaling van de bedrijfstoeslag pas later indiende.

372  Wijzigingen in de gezinstoestand kunnen door de werkloze ook rechtstreeks aan de schuldenaar worden meege-
deeld.

373  Bedragen van toepassing vanaf 1 mei 2011.
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zen zonder gezinslast, omdat het nettomaandloon als uitgangspunt wordt genomen voor de 
vaststelling van de bedrijfstoeslag374.

De correcte vaststelling van de in te houden werknemersbijdrage wordt nog ingewikkelder 
als de bedrijfstoeslag wordt betaald door verschillende schuldenaars, met een verschillende 
frequentie (zie ook punt 3.1.4).

Verlaagde werkgeversbijdragen voor sommige ondernemingen
Voor ondernemingen die zijn erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming 
in herstructurering geldt een verlaagde werkgeversbijdrage. Die mag alleen worden toe-
gepast voor werknemers die worden ontslagen tijdens de periode waarvoor de erkenning 
is verleend. Voor de controle van dit aspect gebruikt de RSZ een lijst van ondernemingen 
met een erkenning die de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO ter 
beschikking stelt.

De informatie van de FOD WASO is heel algemeen van aard: de lijst bevat alleen een over-
zicht van de erkende ondernemingen, zonder informatie over de werknemers. Die informa-
tie kan bijgevolg alleen worden gebruikt om in een manuele controle achteraf na te gaan of 
de erkenningsdatum op de aangifte correct is, maar ze is niet geschikt voor een grondige 
controle op de correcte toepassing van de verlaagde werkgeversbijdragen. De controlebe-
standen van de RVA geven evenmin op voor welke werklozen die werden ontslagen tijdens 
de erkenning als onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering, het 
verlaagde tarief kan worden toegepast. Over de budgettaire impact van een onjuiste toepas-
sing van de verlaagde bijdragen is bijgevolg ook geen informatie beschikbaar.

Forfaitaire werkgeversbijdragen
Het bestaan van forfaits als een uitzondering op de procentuele bijdragen, verhoogt het 
risico dat de werkgeversbijdragen niet juist worden vastgesteld en verwerkt in de aangifte, 
vooral in de gevallen waarin meerdere rechtspersonen de bedrijfstoeslag uitbetalen. De 
forfaits vertegenwoordigen maar een kleine fractie van de totale ontvangsten aan werkge-
versbijdragen375: door de opeenvolgende verhogingen van de werkgeversbijdragen en door 
de afschaffing ervan in de non-profitsector hebben ze immers aan belang ingeboet.

3.1.4 Frequentie van de betalingen
De bedrijfstoeslag kan maandelijks of met een langere periodiciteit worden betaald, hetzij 
tot de ingangsdatum van het wettelijk pensioen, hetzij voor een kortere periode. Het is 
ook mogelijk om de bedrijfstoeslag toe te kennen in de vorm van een kapitaal (al dan niet 
betaald in schijven376). Als de bedrijfstoeslag niet maandelijks tot aan de ingangsdatum van 
het pensioen wordt betaald, is de vaststelling van de bijdragen ingewikkelder dan bij een 
gewone maandelijkse betaling. Om de verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen 
vast te stellen, moeten de betaalde bedragen eerst worden omgerekend in (fictieve) maand-

374 CAO nr. 17 bepaalt dat de wettelijke bedrijfstoeslag gelijk moet zijn aan de helft van het verschil tussen het (laatste) 
nettomaandloon en de werkloosheidsuitkering. Voor een werknemer zonder gezinslast ligt de bedrijfsvoorheffing 
hoger dan voor een werknemer met gezinslast, zodat die laatste – bij een gelijk brutoloon – een hoger nettoloon 
heeft en bijgevolg een hogere bedrijfstoeslag zal ontvangen.

375 De RSZ schat dat enkele tienduizenden euro aan forfaits per maand worden geïnd, op een totaal van ongeveer 
6 miljoen euro aan maandelijkse bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

376 Dit laatste geval wordt in de toelichting bij de aangifte “gedeeltelijke kapitalisatie” genoemd.
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uitkeringen. Daarna moet worden bepaald welke bijdragen zijn verschuldigd voor de peri-
ode die overeenstemt met het aantal maanden tussen de maand van betaling en de maand 
waarin de werkloze de pensioenleeftijd bereikt.

Uit een steekproef van de RSZ blijkt dat de bijdragen in het geval van kapitalisatie meestal 
fout waren vastgesteld, wat de complexiteit van de bepalingen onderstreept.

3.2 Beperkingen van de geautomatiseerde controles
Naast de correcte vaststelling van de bijdragen moet ook de volledigheid ervan een aan-
dachtspunt zijn bij het beheer. Om na te gaan of bedrijfstoeslagen zijn aangegeven en be-
grepen in de berekeningsbasis van de bijdragen, moet de RSZ kunnen beschikken over 
controle-informatie over de betaling van de bedrijfstoeslag.

Een mogelijkheid is dat de RSZ die informatie opvraagt bij de RVA, waar de schuldenaar bij 
het ontslag van een werknemer aangifte moet doen van de toekenning van een bedrijfstoe-
slag377. Er is echter wel een risico dat die informatie onvolledig is: sinds de invoering van het 
systeem Decava beschouwt de RVA de controle op de aangifte van een bedrijfstoeslag niet 
langer als een prioriteit.

Ook de toetsing van de gegevens van de RSZ aan de aangiften in de personenbelasting kan 
worden gebruikt om de volledigheid van de aangiften te controleren. Momenteel is er nog 
geen uitwisseling van informatie met de fiscale administratie378.

3.3 Globale evaluatie
Het grote aantal foutmeldingen in de geautomatiseerde controles is nagenoeg volledig het 
gevolg van de structurele problemen waartoe de toepassing van de reglementering aanlei-
ding geeft:

• het gebrek aan een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden voor de aan-
gifte;

• het gebrek aan een gestructureerde gegevensuitwisseling;
• de complexiteit van het systeem, o.m. door het gebruik van drempels en forfaits en de 

verplichting tot omrekening van een kapitaal naar maandbedragen.

De RSZ spreekt in dat verband van een reglementering die alleen bevattelijk is voor “inge-
wijde experts”, maar die tegelijk geen antwoord biedt op de vragen die op het terrein opdui-
ken379. Daarnaast blijken ook de verschillen tussen de bestanden van de RSZ en de RVA wat 
betreft de werklozen met recht op bedrijfstoeslag, aanleiding te geven tot een groot aantal 
foutmeldingen.

377 Die verplichting dateert van voor de centralisatie van de inningen bij de RSZ, maar is formeel niet opgeheven.
378 Volgens de RSZ is een automatische koppeling met de informatie uit de personenbelasting niet werkbaar, omdat 

de informatie van de fiscale administratie pas één tot anderhalf jaar na het aangiftekwartaal beschikbaar is.
379 Zie onder meer een nota van de RSZ van 20 januari 2012 over de evaluatie van het nieuwe systeem, p. 5, en het 

voorontwerp van advies van de commissie individuele arbeidsverhoudingen van de Nationale Arbeidsraad van 
30 mei 2012, p. 4.
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Voor de RSZ leidt het grote aantal foutmeldingen tot een bijkomende administratieve last: 
alle foutmeldingen moeten immers individueel worden geanalyseerd en retroactief wor-
den rechtgezet. In de praktijk moet vaak een lange weg worden afgelegd voordat de te veel 
betaalde bijdragen aan de schuldenaar zijn terugbetaald of de te weinig betaalde bijdragen 
kunnen worden geïnd. Dat laatste geval is problematisch, omdat de schuldenaar niet altijd 
over de nodige gegevens beschikte om de bijdragen correct vast te stellen (bv. omdat de 
werkloze een wijziging van zijn gezinstoestand niet tijdig heeft gemeld aan de schuldenaar 
of de uitbetalingsinstelling).

De beheerskosten van het huidige systeem van bijdragen voor werkloosheid met bedrijfs-
toeslag kunnen bijgevolg in vraag worden gesteld. Daarnaast dient te worden gewezen 
op het risico dat de sociale zekerheid een substantieel bedrag aan bijdragen misloopt. De 
budgettaire impact van de vastgestelde problemen is bovendien niet of slechts gedeeltelijk 
bekend, omdat door het ontbreken van voldoende controles de omvang van het probleem 
niet precies kan worden afgebakend. De RSZ geeft aan dat die controles moeten worden 
uitgevoerd, maar dat de organisatie ervan materieel onmogelijk is door het grote aantal 
foutmeldingen en de daaraan verbonden last.

Ook de Nationale Arbeidsraad (NAR) erkent dat de situatie door de aard en omvang van 
de vastgestelde problemen onhoudbaar dreigt te worden en dat de rechtszekerheid in het 
gedrang kan komen. Zoals de RSZ wijst de NAR de complexiteit van de reglementering aan 
als de belangrijkste oorzaak. Binnen de NAR wordt dan ook nagedacht over mogelijkheden 
om het risico op fouten te verminderen door de reglementering voor de schuldenaar te ver-
eenvoudigen. Dat heeft indirect als voordeel dat de kosten van de controles kunnen worden 
beperkt (omdat een aantal controles overbodig wordt).

Verschillende werkgroepen binnen de NAR onderzoeken de mogelijkheden voor vereen-
voudiging en maken daarbij gebruik van mogelijke oplossingen die de RSZ heeft aangedra-
gen. Door de aard van de problematiek zijn de voorstellen van de werkgroepen, die al in 
detail zijn uitgewerkt, zeer uiteenlopend:

• wijzigingen van de reglementering: bedoeling is om het begrip “hoofdschuldenaar” te 
schrappen (zodat elke schuldenaar zelf zijn deel van de bijdragen moet aangeven en 
betalen) en om de berekeningswijze van de werknemersbijdragen zo aan te passen dat 
het niet langer nodig is om te werken met het bedrag van de werkloosheidsuitkering380;

• het opzetten (door de RSZ) van een databank waarin de schuldenaar de informatie kan 
raadplegen over de werkloosheidsuitkering en de gezinstoestand of, als alternatief, een 
volledige reorganisatie van de gegevensstromen tussen de schuldenaar, de werklozen, 
de uitbetalingsinstellingen, de RVA en de RSZ, met daaraan gekoppeld een betere res-
ponsabilisering van alle partijen381;

• een herziening van de bijdragenregeling voor bedrijfstoeslagen die geheel of gedeeltelijk 
als een kapitaal worden betaald en voor geringe bedrijfstoeslagen waarvoor de bereke-
ning van de werknemersbijdrage sterk wordt beïnvloed door het voorschrift dat de som 

380 Er wordt wel een uitzondering opgenomen voor werklozen met een lage uitkering.
381 De RSZ plaatst wel vraagtekens bij de hoge kostprijs van dat project en is ook niet zeker is dat het opzetten van 

een centrale databank de efficiëntie van het systeem verhoogt (o.m. wegens laattijdigheid bij het invoeren van de 
gegevens door degene die daarvoor verantwoordelijk is).
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van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag niet onder een bepaalde drempel 
mag dalen.

De voorstellen voor vereenvoudiging in het advies van de NAR van 17 juli 2012 gaan minder 
ver dan de hierboven opgesomde voorstellen. Zo wordt het systeem van de hoofdschulde-
naar niet volledig afgeschaft en verschilt ook het voorstel voor de berekening van de werk-
nemersbijdragen van de voorstellen die de werkgroepen hebben gedaan.

4 Conclusie en aanbevelingen

De beslissing om de RSZ als enige instelling bevoegd te maken om de bijdragen in het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te innen, blijkt niet te volstaan om de vroeger 
vastgestelde inningsproblemen op te lossen: bij de eerste geautomatiseerde controles zijn 
immers een zeer groot aantal potentiële fouten gesignaleerd die individueel moeten wor-
den opgevolgd en rechtgezet, wat in de praktijk niet mogelijk is. Hierdoor dreigt de sociale 
zekerheid een substantieel bedrag aan bijdragen te mislopen.

Het Rekenhof formuleert dienaangaande volgende aanbevelingen:

• een vereenvoudiging van het stelsel, met inbegrip van de grondslag en de wijze waarop 
de bijdragen worden berekend, dient te worden overwogen;

• indien ervoor wordt geopteerd de centralisatie van de inning van de bijdragen bij de RSZ 
te behouden, dan dienen de controles door deze instelling te worden versterkt;

• de oorzaken van de verschillen tussen de databanken van de RSZ en de RVA dienen te 
worden opgespoord en verholpen.

5 Reactie van de administratie

In zijn antwoord deelt de RSZ mee dat de instelling zich aansluit bij de analyse van het 
Rekenhof. De RSZ heeft in zijn antwoord ook enkele aanbevelingen gedaan om de proble-
matiek verder toe te lichten. Bij de redactie van dit artikel is met die suggesties rekening 
gehouden.
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De HVKZ is een kleine speler in het Globaal Beheer van de werknemers. Het stelsel van de zee-
lieden vertegenwoordigt minder dan 0,1 % van de uitgaven van dat Beheer.

De HVKZ ondervindt verschillende problemen op het vlak van de organisatie, de infrastruc-
tuur, de informatica, het personeel en de werking van de beheersorganen. De meeste van die 
problemen vinden hun oorsprong in de kleinschaligheid van de instelling en in het feit dat 
de noodzakelijke investeringen in de voornoemde domeinen de financiële draagkracht van de 
HVKZ overstijgen.

Het Rekenhof is van oordeel dat een kosten-batenanalyse van het huidige stelsel van de zeelie-
den en van de te investeren middelen zich opdringt. Vooral wat het beheer van de ziekteverze-
kering betreft, moeten op korte termijn beslissingen worden genomen.

1 Context

1.1 Onderzochte materie
De HVKZ is opgericht in 1845 als socialeverzekeringskas en evolueerde tot een openbare in-
stelling van sociale zekerheid382 die instaat voor het beheer van het stelsel van de zeelieden 
ter koopvaardij383. Het stelsel van de zeelieden vertegenwoordigt minder dan 0,1 % van de 
totale uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers.

De HVKZ int de socialezekerheidsbijdragen van reders en zeelieden. Voor de zeelieden van 
de Belgische koopvaardij verzorgt zij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering384.

Sinds 1 juli 2009 heeft de HVKZ ook de opdrachten van de Pool van de Zeelieden overge-
nomen385. Sindsdien staat de HVKZ in voor de betaling van wachtgelden aan zeelieden en 
shoregangers.

Om haar opdrachten te financieren, ontvangt de HVKZ in hoofdzaak een overdracht van 
middelen vanuit het Globaal Beheer. De sociale bijdragen die de HVKZ zelf int van reders 
en zeelieden zijn voor 2012 berekend op basis van de loonmassa van ongeveer 550 werkne-
mers tewerkgesteld in de sector. De middelen vanuit het Globaal Beheer worden gebruikt 
voor de betaling van zowel de wachtgelden als de invaliditeitsuitkeringen en de uitkeringen 
voor geneeskundige verzorging.

Het aantal ingeschrevenen in de Pool van de Zeelieden neemt bovendien af van jaar tot 
jaar (van 1215 ingeschrevenen in 2010 tot 1131 eind 2011). Door de dalende trend in het aantal 
ingeschrevenen in de Pool van de Zeelieden, neemt ook het aantal uitkeringsgerechtigden 
af dat is onderworpen aan de ziekteverzekering van de zeelieden386. In de sector van de 

382 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid.

383 Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij.
384 De bijzondere ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de zeelieden ingericht door het koninklijk besluit van 24 ok-

tober 1936.
385 Programmawet van 17 juni 2009 (artikels 23-24-25.
386 Overeenkomstig de regels van de verzekerbaarheid voor ziekte en invaliditeit binnen het stelsel is elke persoon die 

is ingeschreven bij de Pool alsook de personen die hij/zij ten laste heeft, onderworpen aan de ziekteverzekering 
van de HVKZ.
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ziekte- en invaliditeitsverzekering is de HVKZ nog maar een zeer kleine speler met een 
geringe financiële impact.

De volgende tabel geeft de financiële toestand weer van 2010 tot 2012.

Overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven van de HVKZ volgens de opdrachten- en  
beheersbegroting van de periode 2010 tot 2012

Opdrachten-
begroting

Ontvangsten 2010 2011 2012

Overdrachten Globaal Beheer 15.764.139,00 14.984.723,00 14.322.718,00

Sociale bijdragen 5.379.323,00 5.395.576,00 5.553.095,00

Andere ontvangsten 1.250.414,00 1.177.624,00 1.269.550,00

Totaal opdrachten 22.393.876,00 21.557.923,00 21.145.363,00

Opdrachten-
begroting

Uitgaven 2010 2011 2012

Overdrachten naar Globaal 
Beheer

4.904.447,00 4.920.700,00 5.257.427,00

Sociale uitkeringen 13.310.470,00 12.987.710,00 13.011.930,00

Overdrachten naar buitenland 650.880,00 663.120,00 676.380,00

Andere uitgaven 714.476,00 723.476,00 544.268,00

Totaal opdrachten 19.580.273,00 19.295.006,00 19.490.005,00

Saldo 2.813.603,00 2.262.917,00 1.655.358,00

Beheersbe-
groting

2010* 2011 2012

Eigen ontvangsten 521.129,00 521.175,00 523.871,00

Uitgaven 1.262.248,00 2.784.092,00 2.179.229,00

Beheerssaldo -741.119,00 -2.262.917,00 -1.655.358,00

Bron: Begrotingen HVKZ

*: werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 2010 beheersbegroting

1.2 Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft onderzocht of de HVKZ, gelet op haar kleinschaligheid, nog langer de 
middelen heeft op het vlak van infrastructuur en organisatie, beheer en personeel om haar 
opdrachten naar behoren uit te voeren.

Bij voorgaande rekeningcontroles van het Rekenhof was al gebleken dat de HVKZ op korte 
termijn tot belangrijke investeringen in de verouderde infrastructuur (gebouw), het per-
soneel (management en boekhouding) en de informatica zou moeten overgaan om in de 
toekomst haar taken nog op een aanvaardbare en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren. Het 
Rekenhof besteedde in zijn onderzoek ook aandacht aan problemen die verband houden 
met het wettelijke kader waarin de HVKZ functioneert.

Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksbevindingen op 1 augustus 2012 verzonden aan de mi-
nister van Sociale Zaken, de minister van Werk, de voorzitter van het beheerscomité en de 
ambtenaar belast met het dagelijkse beheer van de HVKZ. Het beheerscomité heeft geant-
woord op het verslag en de aanbevelingen in een brief van 7 september 2012. Het antwoord 
is opgenomen onder punt 4 van dit artikel.
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2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Juridisch
Het wettelijke kader van de HVKZ dateert, zoals hierboven aangegeven, van de beginperi-
ode van de sociale zekerheid. De wettelijke bepalingen met betrekking tot de zeelieden zijn 
niet erg duidelijk. Om onder het stelsel te vallen moet men ingeschreven zijn in de Pool van 
de Zeelieden en omgekeerd387.

De wetgeving is dan ook op een aantal punten niet meer aangepast aan de huidige omstan-
digheden.

• De zeelieden worden ingedeeld in rangen voor de vaststelling van de bijdragen en de 
toekenning van werkloosheidsuitkeringen en ziekte- of invaliditeitsuitkeringen. Die 
rangen verschillen echter naargelang van de toepasselijke wetgeving (bijdragen, werk-
loosheid of ziekte- en invaliditeitsverzekering) en zijn bovendien niet langer afgestemd 
op de huidige indeling. Een herziening van de rangen in het stelsel van de zeelieden is 
in uitvoering.

• De toekenning van een vergoeding voor zeegewenning (“amarinage”) aan kandidaat-
officieren (studenten van de Hogere Zeevaartschool) bleef lange tijd onduidelijk en is 
pas formeel geregeld door de wet van 28 maart 2012, die ook de juridische aard van die 
vergoeding vastlegt. Voor de uitvoering van die bepaling moet nog een koninklijk be-
sluit worden uitgevaardigd.

• De programmawet van 8 april 2003388 heeft de gewezen werknemers van Hooverspeed 
(RMT) geïntegreerd in de Pool van de Zeelieden (en bijgevolg in de HVKZ) voor wat de 
toepassing van de werkloosheidsverzekering betreft. De kansen van die personeelsleden 
om werk te vinden in de koopvaardijsector, zijn beperkt. 90 % van de rechthebbenden 
tussen 30 en 60 jaar is werkloos. De HVKZ heeft die problematiek in 2010 voorgelegd aan 
het beheerscomité, waar de sociale partners zich ertoe verbonden de werklozen actief te 
begeleiden in hun zoektocht naar werk. Zelf heeft de HVKZ wettelijk geen opdracht tot 
activeren en ze kan ook niet beslissen de werklozen over te dragen naar de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (RVA) om ze in te schakelen in de gewone activeringsprogram-
ma’s.

Voorts bepaalt het wettelijke kader niet op welke manier de prestaties moeten worden aan-
gegeven. De HVKZ heeft aan de reders administratief opgelegd dat deze aangifte zou ge-
beuren op een door haar administratie afgeleverd formulier. Sinds 2011 kunnen de reders 
hun aangifte elektronisch indienen bij de HVKZ. In tegenstelling tot de multifunctionele 
aangifte (DMFA) die werkgevers indienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), 
is het elektronisch aangifteformulier dat de reders indienen bij de HVKZ voor het perso-
neel aan boord van hun schepen een Excel- of txt-bestand dat onbeveiligd via mail wordt 
verzonden aan de HVKZ. Hierdoor is er een verhoogd risico op mogelijke fouten bij de aan-

387 Artikel 2bis van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter 

koopvaardij:”de wet van toepassing op de zeelieden, ingeschreven in de Belgische pool van de zeelieden ter koopvaardij 
en verbonden door een arbeidsovereenkomst…”. De wet van 25 februari 1964 tot inrichting van de pool van de zeelie-
den ter koopvaardij bepaalt in artikel 3 dat “voor de inschrijving in de pool kunnen, onder de door de koning bepaalde 
voorwaarden, in aanmerking komen: 1° de personen die in de hoedanigheid van zeelieden onder de toepassing vallen 
van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij...”. 

388 Programmawet van 8 april 2003 , artikels 84-89.
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gifte. Om zekerheid te hebben over de juistheid van de aangifte dienen de werkgevers een 
manueel ondertekende samenvattende staat van de ingediende aangiften in, die de juist-
heid en de rechtsgeldigheid van de ingediende elektronische aangiften bevestigt. Hierdoor 
verkleint het risico op fouten.

2.2 Infrastructuur en organisatie

2.2.1 Gebouw
De HVKZ is gevestigd in een gebouw waarvan ze eigenaar is, het zogenaamde Maritiem 
Huis in de Olijftakstraat in Antwerpen. Het gebouw dateert van de vroege jaren 70. De hui-
dige toestand van het gebouw beantwoordt echter niet meer aan de hedendaagse vereisten 
van een moderne kantooromgeving met een publieke functie.

Een grondige renovatie van het hele gebouw is noodzakelijk om de toekomstige onder-
houdskosten op een aanvaardbaar niveau te houden en om zowel voor de werknemers als 
het publiek een comfortabele en toegankelijke omgeving te creëren. De kostprijs van een 
volledige renovatie van het gebouw wordt geschat op ongeveer 5 miljoen euro (exclusief ere-
lonen, btw en veiligheidscoördinatie). Bovendien beschikt de HVKZ over geen enkele eigen 
expertise en/of gekwalificeerd personeel om de renovatie op te volgen. Doordat de HVKZ 
hiervoor een beroep zal moeten doen op externe experts, zal de kostprijs van de renovatie 
mogelijk nog hoger liggen.

De kostprijs van het project heeft de HVKZ ertoe aangezet andere alternatieven in over-
weging te nemen, zoals de renovatie door een derde (een privéonderneming of een andere 
OISZ) of de verkoop van het gebouw. Dit soort beslissingen moet echter in overleg gebeu-
ren met de toezichthoudende ministers389 (de ministers van Sociale Zaken en van Werk). 
In afwachting van dit onderhoud, waarop de HVKZ meermaals heeft aangedrongen, heeft 
het beheerscomité de beslissing over de renovatie van het gebouw moeten uitstellen. De 
geraamde kostprijs overtreft in ruime mate de financiële draagkracht van de instelling. De 
voorgestelde renovatie komt overeen met het dubbele tot het viervoudige van de jaarlijkse 
werkingsuitgaven van de HVKZ (totale gerealiseerde werkingsuitgaven 2010: 1,26 miljoen 
euro, geraamde werkingsuitgaven 2012: 2,18 miljoen euro). In relatie tot de totale uitga-
ven voor de opdrachten, zoals weergegeven in de bovenstaande tabel, zou de renovatiekost 
overeenkomen met minimaal 25 % van de jaarlijkse uitgaven. De eigen middelen die de 
HVKZ zou kunnen aanwenden om het gebouw te renoveren (huuropbrengsten) zijn echter 
te beperkt. Over een periode van drie jaar zijn de huuropbrengsten afkomstig van derden 
met 45 % gedaald. In 2012 zijn enkel de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverze-
kering), de RSZ en de HVKZ zelf nog gevestigd in het gebouw. Bovendien verliest de HVKZ 
deze opbrengsten gedurende de renovatiewerken. Bij renovatie zullen zowel de HVKZ als 
de huidige huurders genoodzaakt zijn andere kantoorruimte te huren.

2.2.2 Informatica
Op softwarevlak is de toestand zorgwekkend. De toepassingen die de HVKZ gebruikt, zijn 
ontwikkeld in een verouderde programmeertaal390. Hoewel de toepassingen in 2012 zijn 

389 Artikel 60 van de derde bestuursovereenkomst van de HVKZ (2010-2012).
390 GUPTA voor de toepassingen ziekteverzekering en sociale zekerheid, caché voor de toepassing wachtgeld (ex-

pool).
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omgezet naar de nieuwste versies, is er een risico dat op middellange termijn de taal waarin 
de toepassingen zijn geschreven, verdwijnt of niet meer wordt bijgewerkt391. De huidige in-
formaticaomgeving zorgt ervoor dat de administratie onvoldoende een beroep kan doen op 
de markt.

Hierdoor is de HVKZ afhankelijk van de persoon die de toepassingen in oorsprong heeft 
geschreven. Die afhankelijkheid van haar huidige ICT-partner houdt een gevaar in voor de 
continuïteit en de werking van de instelling. Om die afhankelijkheid af te bouwen en te 
evolueren naar een moderne omgeving zijn extra middelen nodig waarover de HVKZ niet 
beschikt.

Voor de ziekteverzekering werkt de HVKZ samen met de HZIV. Ze wil deze samenwerking 
nog intensifiëren door op termijn de toepassingen van de HZIV te gebruiken in de eigen 
dienst Ziekteverzekering. In 2012 is een eerste stap gezet door de implementatie van de 
module verzekerbaarheid. Hierdoor zijn de aangeslotenen van de HVKZ binnen het net-
werk van de ziekenfondsen (CARENET) voortaan bekend als aangesloten bij de HVKZ392. 
De HVKZ zou ook de module toekenning en betaling van de prestaties die het HZIV heeft 
ontwikkeld, willen gebruiken. Met behulp van die toepassing zou de HVKZ haar huidige 
verwerking van prestaties kunnen moderniseren en zou de huidige werklast door de manu-
ele verwerking kunnen afnemen.

De toekomstige samenwerking met het HZIV wordt momenteel sterk beïnvloed door de 
huisvestingsproblematiek in het gebouw. Indien er geen duidelijkheid komt in het dossier 
van de huisvesting zou dit op termijn kunnen betekenen dat het HZIV haar intenties voor 
het gebruik van de software herziet. Voor de HVKZ zou dit betekenen dat zij ofwel zelf een 
nieuw systeem voor ziekteverzekering moet ontwikkelen, wat een dure en tijdrovende op-
dracht wordt waarvoor onvoldoende middelen zijn, ofwel moet onderhandelen met andere 
ziekenfondsen over het gebruik van hun toepassingen.

Zelfs indien de HVKZ gebruik maakt van de HZIV-toepassingen voor verzekerbaarheid en 
toekenning, zal ze haar huidige eigen toepassingen eveneens moeten aanpassen. Die aan-
passingen zullen een belangrijke investering in middelen vragen.

Op 28 juni 2012 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de 
toezichthoudende ministers waarbij zij kennis hebben genomen van de problematiek van 
het gebouw en de informatica. In overleg met de toezichthoudende ministers zullen de pro-
jecten voor huisvesting en informatica worden opgenomen in de onderhandelingen over de 
bestuursovereenkomst 2013-2015.

Voorts is de HVKZ niet aangesloten op het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid (KSZ) en heeft ze bijgevolg geen rechtstreekse toegang tot de informatie 
van de KSZ. Voor de verschillende diensten van de HVKZ houdt dit in dat de instelling zelf 
geen controles (bv. van het rijksregister bij de betaling van een oorlogsvergoeding) of aan-
vragen (van de SIS-kaart) kan doen.

391 De gebruikte talen zijn niche-talen.
392 De aangeslotenen van de HVKZ zijn binnen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) gekend als leden 

HZIV.
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2.3 Afsluiting van de rekeningen
Sinds 2008 heeft de HVKZ de rekeningen laattijdig afgesloten. De rekeningen 2008 en 
2009 zijn afgesloten in het derde en vierde kwartaal 2011 met behulp van experts van de 
softwareleverancier. De rekeningen 2010 en 2011 zijn momenteel nog niet afgesloten.

De problemen bij de afsluiting van de rekeningen over de voorbije jaren zijn het gevolg van 
onvoldoende kennis van de boekhouding en de nieuwe software393 voor de afsluiting van de 
rekeningen. Het gebrek aan kennis van de functionaliteiten van de nieuwe software (bv. de 
afsluitingsprocedure) en het gebrek aan boekingsinstructies van de Centrale Dienst voor 
Vaste Uitgaven (CDVU) voor de periode van 2009 – 2011 hebben ertoe bijgedragen dat de 
rekeningen niet tijdig werden afgesloten. Door de onderbezetting van de Financiële Dienst 
werd deze dienst bovendien tot 1 juli 2012 geleid door de persoon die ook het dagelijkse be-
heer waarneemt. Binnen zijn takenpakket is er onvoldoende tijd om de nodige kennis op te 
doen en hulp te bieden bij de afsluiting van de rekeningen.

2.4 Beheer en personeel
De HVKZ wordt beheerd door een beheerscomité waarvan de samenstelling paritair is ver-
deeld tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers. De voorzitter van 
het beheerscomité van de HVKZ werd aangeduid voor een periode van zes jaar met ingang 
op 1 maart 2005394. Het Rekenhof stelt vast dat het beheerscomité nog steeds wordt voor-
gezeten door een voorzitter van wie het mandaat al op 1 maart 2011 is afgelopen. Gelet op 
de continuïteit van de dienst blijft de huidige voorzitter de facto aan tot een nieuwe voor-
zitter is aangesteld of het mandaat van de huidige voorzitter is verlengd395. Bij gebrek aan 
een formele aanduiding van een (nieuwe) voorzitter kan de rechtsgeldigheid van de door 
de huidige voorzitter ondertekende beslissingen van het beheerscomité in vraag worden 
gesteld. Bovendien vergoedt de HVKZ de huidige voorzitter nog steeds voor de uitoefening 
van de functie.

Voorts is er tot op heden, sinds de pensionering op 1 januari 2010 van de vorige leidende 
ambtenaar van de HVKZ, geen nieuwe leidende ambtenaar aangesteld. Na de stopzetting 
van de procedure in 2010 door de regeringscrisis en de periode van lopende zaken, is in 
2012 de procedure opnieuw gestart voor de aanwerving van een administrateur-generaal. 
Tot op heden loopt de procedure nog en is er nog geen beslissing tot benoeming genomen.

In afwachting van de werving van een nieuwe administrateur-generaal heeft het beheers-
comité het dagelijkse beheer sinds 1 januari 2010 toevertrouwd aan een personeelslid van de 
HVKZ. In afwijking van artikel 9 van de wet van 9 april 1965, waarbij de koning de houder 
van de managementfunctie belast met het dagelijkse beheer aanstelt, heeft het beheersco-
mité die aanstelling op zich genomen, voortgaand op het algemene beginsel van de conti-
nuïteit en artikel 11 van de voornoemde wet.

393 In 2007 heeft de HVKZ de boekhoudsoftware PIA in gebruik genomen. 
394 Koninklijk Besluit van 1 februari 2005 (Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden – beheerscomité – benoeming van 

de voorzitter).
395 Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut 

voor sociale zekerheid en sociale voorzorg benoemt de koning de voorzitter van het beheerscomité.
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Het personeelsplan voorziet voor 2012 in een maximale bezetting van 30 statutaire per-
soneelsleden (excl. de mandaatfunctie van administrateur-generaal)396. Momenteel zijn er 
in 2012 23 personen in vast verband397. Ondanks het gediversifieerde takenpakket van de 
HVKZ, is slechts tweederde van het voorziene kader effectief ingevuld. 20 % van het per-
soneel komt mogelijk in de komende vijf jaar (2012-2017) in aanmerking voor pensionering. 
Het vertrek van die oudere personeelsleden zal de instelling op korte termijn nog kwets-
baarder maken gezien het verhoogde risico op verlies aan kennis.

In het verleden heeft het vertrek en/of de pensionering van gekwalificeerd personeel al 
aanleiding gegeven tot problemen bij verschillende diensten van de HVKZ. Door pensio-
nering ontstond er binnen de dienst Ziekteverzekering een achterstand in de verwerking 
van de betalingen ten aanzien van derde betalers. In de Financiële dienst had het vertrek 
van gekwalificeerd personeel een verlies aan kennis tot gevolg. De HVKZ heeft de gevolgen 
van een achterstand of pensioneringen opgelost door interne verschuivingen of tijdelijke 
contractuele aanwervingen van gepensioneerde personeelsleden. In de budgettaire context 
zijn interne mutaties de enige mogelijkheid waarover de administratie beschikt om het 
verlies aan kennis door pensioneringen op te vangen. Volgens het beheerscomité wordt het 
vertrek van oudere personeelsleden door de administratie met zorg voorbereid zodat de 
continuïteit van de behandeling van de taken niet in het gedrang komt. Zo lopen er projec-
ten van kennisoverdracht bij de diensten Sociale Zekerheid en Geneeskundige Zorgen en 
Uitkeringen. Het is echter onmogelijk dat alle pensioneringen die de continuïteit van de 
HVKZ kunnen schaden op een gelijkaardige manier worden opgevangen. Daartoe beschikt 
de instelling over onvoldoende gekwalificeerd personeel. Bovendien worden interne ver-
schuivingen beperkt door het arbeidsintensieve karakter van sommige taken398 binnen de 
verschillende diensten.

3 Besluit en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de HVKZ problemen ondervindt op het vlak van de organisatie, 
de infrastructuur, de informatica, het personeel en de werking van de beheersorganen. De 
meeste van die problemen zijn te wijten aan de kleinschaligheid van de instelling en het 
feit dat de noodzakelijke investeringen in voornoemde domeinen de financiële draagkracht 
van de HVKZ overstijgen. Er is dan ook een kosten/baten- analyse nodig van het huidige 
stelsel en de te investeren middelen. Daarbij moet ook de vraag worden gesteld of het vanuit 
financieel-economisch oogpunt nog langer is aangewezen een aparte instelling te behou-
den voor het beperkte (en nog steeds dalende) aantal ingeschrevenen.

Vooral wat het beheer van de ziekteverzekering betreft, moeten op korte termijn beslis-
singen worden genomen. Het huidige informaticaplatform riskeert het voortbestaan van 
de HVKZ in een e-gov-omgeving te hypothekeren. Indien er binnen de ziekteverzekering 
geen investeringen gebeuren, is op korte termijn een negatief effect op de uitvoering van 
de toekomstige prestaties niet uit te sluiten. In het kader van de uit te voeren kosten/baten-

396 Besluit van 1 februari 2012 van het beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voor-
zorgskas voor Zeevarenden. 

397 Rekening houdend met de personeelsleden in loopbaanonderbreking of verminderde prestaties, komt dit voor 
2012 ongeveer overeen met 18 voltijds equivalenten (VTE).

398 Het huidige systeem van derde betalers vraagt een manuele input waarvoor de helft van het personeel van de 
dienst Ziekteverzekering noodzakelijk is.
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analyse moet specifieke aandacht worden besteed aan de verplichtingen die de HVKZ heeft 
op het vlak van de ziekteverzekering.

Op juridisch vlak moet het wettelijk kader worden geactualiseerd. De indeling in ran-
gen in de wetgeving is immers niet langer aangepast aan de moderne omgeving van het 
zeevaartwezen.

4 Antwoord van de administratie

Het beheerscomité van de HVKZ verwijst naar de voorstellen die de administratie heeft 
uitgewerkt tot herziening van de indeling in rangen en categorieën en wil deze hervorming 
zo snel mogelijk afronden.

Voorts beaamt het beheerscomité dat de HVKZ met een aantal problemen wordt gecon-
fronteerd en dat deze door de afwezigheid van een leidende ambtenaar en de langdurige 
regeringsvorming niet onmiddellijk konden worden opgelost.

Ondertussen is de selectie voor de aanstelling van een nieuwe leidende ambtenaar lopen-
de. Voorts is er ook overleg geweest met de beleidscellen van de bevoegde ministers om 
de problemen daadwerkelijk aan te pakken in het licht van de onderhandelingen van een 
nieuwe bestuursovereenkomst, waarbij ook de nodige financiële middelen zullen worden 
besproken.

Het beheerscomité merkt voorts op dat het stelsel van de zeevarenden een specifiek stelsel 
is dat niet zo eenvoudig kan worden gelijkgeschakeld met het normale stelsel van de werk-
nemers en dat er bovendien een apart sociaal beheer is waarbinnen de sociale partners zeer 
actief zijn en daadkrachtig mee helpen zoeken naar oplossingen voor de HVKZ.

Tot slot verwijst het beheerscomité naar het belang van een doorgedreven samenwerking 
met andere sociale instellingen. Zo is het zoeken naar synergieën tussen de OISZ één van 
de aspecten die aan bod komen in de nieuwe bestuursovereenkomsten.
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Het Rekenhof wenst jaarlijks verslag uit te brengen over de opvolging van zijn aanbeve-
lingen die het in de vorige Boeken over de Sociale Zekerheid heeft geformuleerd. Dit deel 
betreft de opvolging van de aanbevelingen uit de Boeken 2010 en 2011 over de Sociale Zeker-
heid. Het Rekenhof beperkt zich daarbij tot de meest relevante materies.
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Invoering van een interneauditfunctie binnen de OISZ

Vier OISZ hebben een interneauditfunctie uitgebouwd. De meeste andere instellingen zijn 
nog bezig met het in kaart brengen van hun risico’s als eerste stap naar een interne audit. 
Het Rekenhof stelde vast dat de instellingen die een interneauditfunctie uitbouwen, be-
hoefte hebben aan een platform om informatie uit te wisselen en dat de actieve interneau-
ditdiensten nog niet altijd voldoen aan de geldende normen (Boek over de Sociale Zeker-
heid 2010 – p. 106 - 111).

De OISZ hebben gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof om de interneau-
ditfunctie verder uit te bouwen. Het college van de OISZ, dat daarbij een coördinerende rol 
vervult, heeft samen met een werkgroep ontwerpcharters opgesteld voor de interneaudit-
functie en de auditcomités in de OISZ (Boek over de Sociale Zekerheid 2011 – p. 134 – 136).

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	136)

Stand van zaken op 30 september 2012

Het college van de OISZ moet zijn werkzaam-
heden op het vlak van interne audit voortzetten 
zodat de OISZ binnen het vooropgestelde kader 
kunnen starten met een interne audit of hun in-
terneauditfunctie verder kunnen aanpassen aan 
de voorgestelde ontwerpteksten.

Besprekingen binnen het college van de OISZ en 
de beheerscomités van de OISZ hebben geleid 
tot drie documenten die al aan bijna alle indivi-
duele beheerscomités van de OISZ werden voor-
gelegd:
• een gemeenschappelijke nota over de visie 

en aanpak;
• een gemeenschappelijk charter van de inter-

neauditfunctie in de OISZ;
• een gemeenschappelijk charter van de audit-

comités in de OISZ.
Hierbij wordt het principe comply or explain ge-
hanteerd zodat elke OISZ de charters kan over-
nemen en aanpassen aan zijn specifieke noden 
(mits verantwoording van de aanpassingen).
De beheerscomités hebben het gemeenschap-
pelijk charter van de interneauditfunctie in de 
OISZ over het algemeen positief onthaald. En-
kele beheerscomités hebben echter nog beden-
kingen bij het gemeenschappelijk charter van de 
auditcomités in de OISZ. Deze worden in de loop 
van de tweede helft van 2012 verder uitgeklaard.
In september 2012 wordt een Platform Interne 
Audit (PLATINA) voor de OISZ opgestart met als 
doel kennisuitwisseling, stroomlijning van orga-
nisatie en methoden, opvolging maturiteitsop-
bouw en de identificatie van transversale risico’s 
en auditthema’s.
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RSZ, RVP en RIZIV: Derde bestuursovereenkomsten – doelstellingen,  
indicatoren en opvolging

De bestuursovereenkomsten hebben als doel de instellingen van sociale zekerheid (OISZ) 
meer te responsabiliseren om hun beheer doeltreffender te maken. In elke overeenkomst 
zijn gezamenlijke doelstellingen opgenomen voor alle OISZ maar ook eigen doelstellingen 
voor de instelling. In ruil voor meer beheersautonomie moeten de OISZ rekenschap afleg-
gen over de bereikte resultaten.

Uit het onderzoek in 2011 van de doelstellingen van de derde bestuursovereenkomsten van 
de RSZ, de RVP en het RIZIV bleek dat ze de richtlijnen van de FOD Sociale Zekerheid niet 
altijd in acht nemen (onder meer het definiëren van de doelstellingen volgens SMART-
criteria). (Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – p. 118-133)

Er wordt momenteel onderhandeld over de vierde bestuursovereenkomsten die in 2013 van 
toepassing moeten zijn. 

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	130) Stand van zaken op 30 september 2012

De FOD Budget en Beheerscontrole verzoeken 
de OISZ steun te verlenen om eenzelfde sys-
teem van analytische boekhouding op te zetten 
zodat de kosten op gelijkaardige wijze kunnen 
worden bepaald.
Beschikken over richtlijnen die de Commissie 
voor de Normalisatie van de Boekhouding van 
de OISZ heeft opgesteld om de structuur van 
een analytische boekhouding te definiëren.

Er is geen evolutie wat betreft de steun en de 
richtlijnen.
Om de verbintenissen van zijn derde overeen-
komst (2010-2012) te kunnen nakomen, is de 
RSZ het programma voor analytische boek-
houding in 2012 beginnen installeren zonder 
te wachten op de richtlijnen. De gezamenlijke 
doelstellingen voor de ontwikkeling van de in-
terneauditfunctie en een systeem van analyti-
sche boekhouding werden op verschillende wij-
ze gerealiseerd en de OISZ maten niet altijd de 
doeltreffendheid van hun instelling (met behulp 
van indicatoren).
De drie instellingen overleggen over de geza-
menlijke bepalingen van de derde overeenkom-
sten met het oog op de opstelling van de vierde 
overeenkomst (2013-2015). Het college van de 
OISZ keurde ze eind juni 2012 goed.
Het RIZIV wijst erop dat het nood heeft aan hu-
man resources en interne technische knowhow 
en/of externe steun om de kostenanalyse op de 
processen en projecten toe te passen.

Doelstellingen definiëren voor de doelmatigheid 
van de opdrachten en daarmee samenhangende 
indicatoren opstellen.

De regering heeft haar verwachtingen geformu-
leerd in het kader van de onderhandeling van 
de vierde overeenkomsten. Ze verwijst naar het 
akkoord van de regeringscoalitie en naar de be-
grotingsbeslissingen over de OISZ. De OISZ zul-
len het verhogen van de doelmatigheid moeten 
opnemen als strategische doelstelling in hun 
nieuwe overeenkomst.
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De procedure om de doelstellingen te versoepe-
len zodat de overeenkomsten meer dynamische 
beheersinstrumenten worden.

De procedure werd nog niet versoepeld maar het 
college van de OISZ heeft wel nieuwe bepalin-
gen goedgekeurd. Die voorzien onder andere in 
een versoepeling van de procedure als bepaalde 
elementen van de lopende overeenkomst (op-
drachten, taken, doelstellingen of indicatoren) 
worden gewijzigd zonder dat dit een financiële 
impact heeft. Deze tekst moet nog worden be-
sproken in het kader van de onderhandeling van 
de vierde overeenkomsten.

De indicatoren voor de verwezenlijking van de 
gezamenlijke doelstellingen harmoniseren en 
meer systematisch gebruik maken van de instru-
menten die de FOD Sociale Zekerheid voorstelt 
zoals de SMART-indicatoren.

Er werd geen enkel nieuw initiatief genomen om 
gezamenlijke indicatoren te formuleren voor de 
OISZ.
De RSZ, de RVP en het RIZIV verbinden zich 
ertoe doelstellingen en SMART-indicatoren te 
definiëren en doelmatigheidsindicatoren in te 
voeren in het kader van hun vierde overeenkom-
sten.

De gebruikte indicatoren en de doelstellingen 
van de bestuursovereenkomst beter op elkaar 
afstemmen.

De RSZ koppelt zijn indicatoren aan het verwe-
zenlijken van de basisopdrachten. Hij zorgt voor 
de opvolging van de doelstellingen op het vlak 
van projecten of extra opdrachten/verwezenlij-
kingen via fiches die meer informatie bevatten 
dan enkel een indicator.
Het RIZIV legt in zijn overeenkomsten traditio-
neel de nadruk op de innovatie en de projecten. 
Het wenst in zijn vierde overeenkomst verder te 
blijven rapporteren over indicatoren in verband 
met de verwezenlijkingen van oude projecten en 
het verbindt er zich expliciet toe een inventaris 
van de processen en een kaart van de macropro-
cessen op te stellen. Deze inventaris zal vervol-
gens systematisch kunnen worden benut, bv. 
om indicatoren voor die processen uit te werken.

De structuur van de opvolgingsrapporten har-
moniseren.

Er werd geen enkel initiatief in die zin genomen.
Voor het RIZIV impliceert een dergelijke harmo-
nisering dat de OISZ hun behoeften op gecoör-
dineerde wijze formuleren.

De rol van de regeringscommissarissen “toe-
zicht” en “begroting” beter definiëren en de 
commissarissen de nodige middelen verschaf-
fen om hun opdracht uit te voeren.

De regeringscommissarissen onderstrepen dat 
hun rol nog steeds niet beter is gedefinieerd en 
dat ze nog steeds niet over de middelen beschik-
ken om hun opdracht ten volle te vervullen. Ze 
zijn eveneens van oordeel dat de steun (van de 
FOD Budget en Beheerscontrole en van de FOD 
Sociale Zekerheid) vrij beperkt blijft.
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RIZIV: Beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid

In de sector ziekte- en invaliditeitsverzekering werden bepalingen goedgekeurd om te zor-
gen voor een betere beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid. Om 
de activiteiten van de ziekenfondsen op dat vlak te stimuleren, heeft het RIZIV overleg ge-
pleegd met de opleidings- en plaatsingsinstellingen. Anderzijds worden financiële stimuli 
toegekend aan de personen die een herinschakelingsprogramma volgen. Ondanks deze 
maatregelen maken de ziekenfondsen weinig gebruik van dit beleid. (Boek 2011 over de 
Sociale Zekerheid – p. 160-171)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	169)

Stand van zaken op 30 september 2012

De verplichtingen van de adviserend geneeshe-
ren preciseren en versterken om ervoor te zor-
gen dat het herinschakelingspotentieel syste-
matischer wordt geëvalueerd.

Er werd geen enkele reglementaire bepaling 
voorgesteld om de verplichtingen van de advi-
serend geneesheren te preciseren en te verster-
ken.
Het RIZIV heeft wel voorgesteld de criteria voor 
goed beheer te hervormen die in aanmerking 
komen bij de responsabilisering van de zieken-
fondsen. Voor het RIZIV zouden die criteria moe-
ten zijn toegespitst op de evolutie van het aantal 
herinschakelingsaanvragen dat elk ziekenfonds 
indient bij het RIZIV.
Het Rekenhof acht het moeilijk een dergelijke 
maatregel van responsabilisering toe te pas-
sen als de reglementering niet vooraf preciseert 
hoe de ziekenfondsen de resterende arbeidsge-
schiktheid van invaliden en de opportuniteit van 
een beroepsherinschakeling moeten evalueren.

De controle die het RIZIV heeft uitgebouwd in 
de sector van de primaire ongeschiktheid verrui-
men tot de sector van de invaliditeit en de be-
roepsherinschakeling. 

Om de opvolging te verbeteren van de activitei-
ten van de adviserend geneesheren, ontwikkelt 
het RIZIV een elektronisch invaliditeitsdossier 
met een onderdeel over herinschakeling. Op ba-
sis van de gegevens van het dossier, kunnen de 
activiteiten van de adviserend geneesheer sta-
tistisch worden opgevolgd.

Het aantal adviserend geneesheren verhogen. Er is geen maatregel gepland om het aantal ad-
viserend geneesheren op te voeren. Het RIZIV 
lanceert geregeld het idee om de taken van de 
adviserend geneesheren te reorganiseren zodat 
ze meer tijd kunnen vrijmaken voor de beroeps-
herinschakeling.
Het RIZIV overweegt de procedures voor de 
indiening van een aanvraag tot beroepsherin-
schakeling te vereenvoudigen. Het wil op die 
manier het werk van de adviserend geneesheren 
verlichten en het de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit van het RIZIV mogelijk maken meer 
tijd uit te trekken voor complexe dossiers.
Het Rekenhof onderstreept dat de wetgeving in-
zake de ziekte- en invaliditeitsverzekering de ad-
viserend geneesheer een centrale rol toebedeelt 
op het vlak van de controle. Rekening houdend 
met het huidige personeelsbestand van de advi-
serend geneesheren en hun overvloedige taken 
in de sector van de geneeskundige verzorging en 
de invaliditeit, is de beschikbare tijd om de pro-
jecten van herinschakeling op te volgen extreem 
beperkt.
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Gelijkaardige partnerschapsovereenkomsten 
sluiten voor de twee andere gewesten als die-
gene die het RIZIV in 2011 met de VDAB heeft 
gesloten.

De overeenkomst met de VDAB voor het Vlaams 
Gewest beoogt de tenlasteneming van personen 
die een beroepsheroriëntatie en een nieuwe op-
leiding nodig hebben. Het RIZIV heeft die proefo-
vereenkomst na één jaar geëvalueerd en daaruit 
is gebleken dat er op 31 maart 2012 149 inschrij-
vingsaanvragen waren ingediend. Het grootste 
deel van de opleidingen zijn aan de gang. Na de 
evaluatie besloot het RIZIV ook dat de proce-
dures eenvoudiger moesten en dat de diverse 
betrokkenen (adviserend geneesheer, sociaal 
verzekerde en VDAB) beter moesten communi-
ceren.
Het beheerscomité van de VDAB en het Be-
heerscomité van de uitkeringsverzekering voor 
werknemers keurden een nieuwe partnerschaps-
overeenkomst goed. Die moet ook nog worden 
goedgekeurd door het Nationaal Intermutua-
listisch College en door het Beheerscomité van 
de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen. 
Er zullen voortaan drie betrokken partijen zijn 
(RIZIV-VDAB-verzekeringsinstellingen) en de 
modaliteiten voor werkhervatting zullen worden 
bepaald op het einde van de oriëntatieperiode.
In maart 2012 keurde het beheerscomité van de 
verzekering uitkeringen een overeenkomst goed 
voor het Waals Gewest. De betrokken partijen 
zijn het RIZIV, de ziekenfondsen, het Forem (Of-
fice wallon de la formation professionnelle et de 
l’emploi) en het AWIPH (Agence wallonne pour 
l’intégration des personnes handicapées). De 
overeenkomst is nog niet ten uitvoer gebracht. 
Het RIZIV regelt momenteel nog diverse prakti-
sche modaliteiten.
Over een overeenkomst voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wordt nog steeds onder-
handeld.
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RVP: Tegemoetkoming in de werkingsuitgaven van de vzw’s CIMIRe en 
SIGeDIS

Het beheer van de individuele pensioenrekening van de werknemers is gedurende de voor-
bije jaren toevertrouwd aan de vzw’s CIMIRe en SIGeDIS. Het Rekenhof stelde vast dat de 
wijze waarop de RVP de werkingskosten van deze vzw’s heeft gefinancierd onvoldoende 
formeel is vastgelegd, niet met de eerder vooropgestelde principes strookt, niet transparant 
is en onvoldoende waarborgen biedt voor de effectieve aanwending van de middelen voor 
de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd. Bovendien hebben de vzw’s aanzienlijke reserves 
opgebouwd met gelden van de sociale zekerheid en is de ontbinding van de vzw CIMIRe en 
de overdracht van haar bevoegdheden aan de RVP en SIGeDIs niet formeel geregeld (Boek 
over de Sociale Zekerheid 2010 – p. 77 – 83).

De RVP en de vzw SIGeDis hebben ingevolge de aanbevelingen van het Rekenhof een sa-
menwerkingsovereenkomst gesloten, zonder echter de financieringsmodaliteiten en de 
controlemiddelen van de RVP op de aanwending van de werkingsmiddelen door SIGeDIS 
vzw vast te leggen. De bestemming van de reserves en de ontbinding van de vzw CIMIRe 
waren eind 2010 nog steeds niet geregeld (Boek over de Sociale Zekerheid 2011 – p. 94 – 97)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	97) Stand van zaken op 30 september 2012

In de samenwerkingsovereenkomst moeten ook 
bepalingen worden opgenomen die aangeven 
hoe de RVP haar controle zal uitoefenen op de 
budgetten en resultaten van SIGeDIS vzw en hoe 
de opdrachten zullen worden gefinancierd.

De samenwerkingsovereenkomst werd niet aan-
gepast, in de statuten werden wel bepalingen 
opgenomen betreffende de aanrekeningwijze 
van bijdragen en van algemene en bijzondere 
kosten van de vzw.

Voor het Argoproject (beheer loopbaanrekening 
werknemers) dat de RVP financiert, bedraagt 
het reservefonds eind 2010 een batig saldo 
van 13,3 miljoen euro. Dit fonds heeft geen be-
staansreden meer en moet dus worden afge-
bouwd. Om de transparantie te behouden, moet 
het gebruik van een fonds om andere projecten 
te financieren, worden vermeden en moet voor 
elke project apart in de nodige financiering wor-
den voorzien.

De reserves voor het Argo-project zijn toegeno-
men tot 19,2 miljoen euro (o.m. door een over-
dracht van 4 miljoen euro vanuit cIMIRe vzw). 
Dit fonds werd dus nog niet afgebouwd. Volgens 
SIGeDIS zou er in het licht van de begrotings-
opmaak van 2013 wel worden overlegd om aan 
(een gedeelte van) deze reserves een andere be-
stemming te geven.

De vzw cIMIRe die sinds 2010 geen opdrachten 
meer heeft, moet onverwijld worden ontbon-
den. De afhandeling ervan (bestemming van 
netto-actief, overname van sociaal passief, be-
stemming van eigen en gedetacheerd personeel 
enz.) moet op een transparante wijze gebeuren 
en aan het beheerscomité van de RVP worden 
voorgelegd.

CIMIRe vzw is nog steeds niet ontbonden door-
dat haar taken nog niet formeel werden overge-
dragen naar de RVP en Sigedis vzw. De raad van 
bestuur van cIMIRe vzw besliste in 2011 4 mil-
joen euro over te dragen naar SIGeDIS vzw. Het 
saldo wordt aangewend voor de financiering van 
de lopende kosten. De reserves van CIMIRe vzw 
bedragen eind 2011 nog 322.352,97 euro.
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RSZPPO: Beheer van gelden voor rekening van derden

Naast zijn klassieke taken voor de lokale en provinciale overheden verricht de RSZPPO 
ook opdrachten voor rekening van zowel de federale Staat als de gemeenschappen en de 
gewesten. Deze opdrachten hebben voor de RSZPPO opbrengsten gegenereerd waarmee 
reserves werden aangelegd waarvan de bestemming niet is geregeld. (Boek over de Sociale 
Zekerheid 2011 – p. 105 -.109)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	109)

Stand van zaken op 30 september 2012

Het beheer van gelden bestemd voor derden 
heeft de RSZPPO de voorbije jaren intresten op-
gebracht waarmee reserves werden opgebouwd 
die eind 2010 in totaal 18,27 miljoen euro be-
droegen. Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan 
afspraken te maken met de betrokken derden 
over de aan te rekenen administratiekosten (de 
RSZPPO beschouwt de intresten immers als een 
vergoeding voor administratiekosten) en over 
de bestemming van de financiële opbrengsten.

De toestand van de reserves bedroeg eind 
2011 18,44 miljoen euro. De aangroei van 
216.564,74 euro was afkomstig van de positieve 
financiële resultaten over 2011.
Voor de verrichtingen voor rekening van de ge-
westen en gemeenschappen (de IBF-premies) 
heeft de RSZPPO een ontwerp van protocol op-
gemaakt dat voor eind 2012 voor ondertekening 
zal worden voorgelegd aan de belanghebbende 
partijen. Voor de overige activiteiten voor reke-
ning van derden (veiligheidscontracten en ge-
subsidieerde contractuelen) zijn besprekingen 
aan de gang.

De RSZPPO zorgt nog altijd voor de betaling van 
de veiligheidscontracten hoewel de Ministerraad 
van oktober 2008 besliste om de uitgaven voor 
veiligheidscontracten opnieuw in de federale 
begroting op te nemen. Het Rekenhof had in zijn 
commentaar bij de ontwerpbegroting 2012 erop 
aangedrongen dat de nieuwe regering nog voor 
2012 zou beslissen of de betreffende uitgaven 
via het gedebugetteerde Veiligheids- en Preven-
tiefonds van de RSZPPO of via de algemene uit-
gavenbegroting moeten worden betaald.
De RSZPPO heeft in het kader van deze veilig-
heidscontracten een bijkomende financiële re-
serve van 12,89 miljoen euro opgebouwd. De 
bestemming van deze reserves moet worden 
geregeld.

In 2011 betaalde de RSZPPO 24,58 miljoen euro 
aan de steden en gemeenten in het kader van de 
veiligheids- en preventieplannen. De steden en 
gemeenten hebben nog niet alle middelen opge-
nomen zoals bepaald in de koninklijke besluiten 
van 29 december 2010 en 28 april 2011 betref-
fende de strategische veiligheids- en preven-
tieplannen 2007-2010 (voorziene uitgave voor 
2011: 35 miljoen euro). Het overschot op de 
rekening-courant van de RSZPPO voor de vei-
ligheidscontracten is daardoor eind 2011 aan-
gegroeid tot 29,3 miljoen euro ( +16,32 miljoen 
euro). Er is tot dusver geen bestemming gege-
ven aan die reserves.
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Gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid – Behandeling 
in het stelsel van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders

Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht die de RJV toepast binnen het stelsel voor 
jaarlijkse vakantie voor arbeiders om de gelijkstelling van economische werkloosheid met 
gepresteerde arbeid te controleren. Het kwam tot het besluit dat deze controleprocedures, 
binnen de huidige regelgeving, niet volstaan om de oneigenlijke gelijkstelling van econo-
mische werkloosheid voor de berekening van het vakantiegeld (door de RJV en de bijzon-
dere vakantiefondsen) tegen te gaan. Bovendien worden niet alle dossiers met economi-
sche werkloosheid op gelijke voet behandeld in het stelsel. (Boek over de Sociale Zekerheid 
2010 – p. 149 – 158)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2010	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	157)

Stand van zaken op 30 september 2012

De Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) 
moet binnen het stelsel voor jaarlijkse vakantie 
een discussie op gang brengen om na te gaan:
• welke maatregelen nodig zijn om een meer 

gelijke behandeling van de economische 
werkloosheid binnen het stelsel te garande-
ren;

• hoe de RJV optimaal de controle op de eco-
nomische werkloosheid bij de bijzondere va-
kantiefondsen kan opvolgen;

• wat kan worden gedaan indien wordt vastge-
steld dat een bijzonder vakantiefonds geen 
effectieve controles uitvoert.

De RJV neemt dezelfde houding aan ten op-
zichte van de bijzondere vakantiefondsen als 
vroeger: hij respecteert de eigenheid van de 
verschillende sectoren en de afspraken tussen 
sociale partners. Hierdoor bestaan er nog steeds 
verschillen in behandeling van economische 
werkloosheid binnen het stelsel.
Het overlegmodel blijft centraal staan. Met be-
trekking tot zijn voorstellen van reorganisatie, 
die moeten leiden tot meer controlebevoegd-
heid, wacht de RJV dan ook op concrete stappen 
vanwege de sociale partners in zijn beheersco-
mité.
Wel is gestart met een modernisering van de 
inspectie. Hierdoor hoopt de RJV onder andere, 
op basis van een uitgebreid dossier per bijzonder 
vakantiefonds, te komen tot een betere opvol-
ging van de vaststellingen en de te ondernemen 
acties. Ook hebben de RJV en de bijzondere va-
kantiefondsen een aantal interne bevragingen 
uitgevoerd naar de mate van gelijkstelling van 
economische werkloosheid. De resultaten van 
de bevragingen werden uitgewisseld.

Het akkoord dat de RJV en de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) hebben gesloten om 
de interpretaties van het begrip economische 
werkloosheid op elkaar af te stemmen en tot 
een meer gelijke aanpak van het oneigenlijke 
gebruik van economische werkloosheid te ko-
men, hindert in de praktijk de efficiënte werking 
van het stelsel. De doorlooptijd voor beslissin-
gen over het al dan niet oneigenlijke gebruik 
van economische werkloosheid is te lang en een 
definitieve beslissing van de RVA laat dikwijls op 
zich wachten. De RJV moet het akkoord met de 
RVA evalueren en eventueel herzien.

De eigen bevoegdheid van beide instellingen 
blijft behouden. Bij de RVA worden de onderzoe-
ken naar economische werkloosheid nu centraal 
gecoördineerd. De samenwerking is verbeterd 
nadat contactpersonen werden aangeduid.
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De RJV moet nog een aantal administratief-
technische verbeteringen aan de controleproce-
dures aanbrengen (zie p. 157 van het artikel).

Twee kleinere verbeteringen zijn doorgevoerd:
• een controlelijst economische werkloosheid 

op werknemersniveau;
• de invoering van de (weigering van) gelijk-

stelling van economische werkloosheid op 
kwartaalbasis i.p.v. in het begin van een jaar.

De overige technische verbeteringen moeten 
wachten op de implementatie van het AMBI-
project (de vernieuwing van de informaticatoe-
passingen van de RJV).
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Faillissementsverzekering voor zelfstandigen en tijdelijke uitbreiding 
naar zelfstandigen in moeilijkheden

Een zelfstandige die failliet gaat, kan sinds 1997 terugvallen op een sociale verzekering in 
geval van faillissement. Deze faillissementsverzekering heeft tot doel een beperkte periode 
te overbruggen waarin de zelfstandige geen inkomen of rechten in de sociale zekerheid 
heeft. Ook na verscheidene reglementaire versoepelingen en ondanks de economische cri-
sis, maken failliete zelfstandigen weinig gebruik van deze verzekering. Tussen juli 2009 en 
januari 2011 werd de faillissementsverzekering voor zelfstandigen bovendien uitgebreid 
naar zelfstandigen in moeilijkheden, maar de invoering ging gepaard met interpretatie- en 
toepassingsproblemen zodat het gebruik van die uitbreiding eveneens onder de verwach-
tingen bleef. (Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – p. 137-146)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	145)

Stand van zaken op 30 september 2012

Om de effectiviteit te verhogen, is een grondige 
evaluatie van de faillissementsverzekering no-
dig. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de voorstellen tot verbetering van het Al-
gemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut 
der Zelfstandigen (ABC). Deze voorstellen had-
den betrekking op:

• het toekennen van de faillissementsver-
zekering op grond van de duur van de uit-
geoefende activiteit;

• het openen van pensioenrechten;
• een verbetering van de aanvraag- en 

toekenningsprocedures van de faillisse-
mentsverzekering;

• een betere inschakeling in het beroeps-
leven van de personen die de faillisse-
mentsverzekering genieten;

• de verenigbaarheid tussen een korte be-
roepsactiviteit en de toekenning van de 
faillissementsverzekering.

In het verlengde van het advies van het ABC 
werden twee punten in de reglementering inge-
voerd om de toegang tot de faillissementsverze-
kering te vergemakkelijken:

•	 de verlenging van de aanvraagtermijn;
•	 het mogelijk maken om meerdere malen 

van de faillissementsverzekering te ge-
nieten (tot maximaal één jaar).

De andere voorstellen van het ABC werden (nog) 
niet opgenomen omdat ze worden beschouwd 
als administratief onhaalbaar of als niet beho-
rend tot de bevoegdheid van de federale over-
heid.

Het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid moe-
ten een systematische periodieke kruising van 
hun databanken organiseren om te controleren 
of een zelfstandige een faillissementsuitkering 
combineert met een beroepsactiviteit of een 
vervangingsinkomen. Ze moeten de resultaten 
hiervan voorleggen aan de socialeverzekerings-
fondsen.

Volgens de FOD Sociale Zekerheid zijn het in 
eerste instantie de socialeverzekeringsfondsen 
die op regelmatige tijdstippen de databanken 
moeten consulteren waartoe ze rechtstreeks 
toegang hebben.
Momenteel bekijken de fondsen samen met het 
RSVZ of automatische signalen over wijzigingen 
in die databanken (zoals bv. het rijksregister) 
kunnen worden uitgebreid.
Nadat een fonds een dossier heeft behandeld, 
oefent de FOD Sociale Zekerheid haar controle-
taak uit door na te gaan of het fonds de nodige 
consultaties van databanken heeft gedaan.

De inspectiedienst van de FOD Sociale Zeker-
heid moet in zijn controle op de dossiers faillis-
sementsverzekering ook de dossiers tijdelijke 
uitbreiding naar zelfstandigen in moeilijkheden 
opnemen.

De inspectiedienst van de FOD Sociale Zeker-
heid voert momenteel via steekproef een con-
trole uit op de dossiers tijdelijke uitbreiding. De 
resultaten hiervan worden verwerkt in het najaar 
van 2012.
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FAO: Analyse van de openstaande vorderingen

In de periode 2005-2009 zijn de totale openstaande vorderingen van het FAO gestegen van 
66,4 miljoen euro tot 110,1 miljoen euro. De belangrijkste reden daarvoor is dat het FAO er 
hoe langer hoe minder in slaagt de bijdragen voor ambtshalve aansluitingen en de terugvor-
dering van ongevallenvergoedingen van in gebreke gebleven werkgevers effectief en tijdig 
te innen. De trage afhandeling van de dossiers en de ontoereikende informatieverstrekking 
door de invorderingskantoren van Financiën dragen in belangrijke mate bij tot die evolutie. 
(Boek 2010 over de Sociale Zekerheid – p. 88-92)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2010	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	92)

Stand van zaken op 30 september 2012

Een protocol sluiten tussen het FAO en de FOD 
Financiën om het FAO te helpen de schuldvorde-
ringen binnen een redelijke termijn te innen en 
een regelmatige doorstroming van actuele in-
formatie te bevorderen. Dit protocol zou de mo-
daliteiten van de debiteurenopvolging moeten 
preciseren en coördineren. In dat protocol zou 
een engagement moeten worden opgenomen 
van de betrokken partijen om concrete maatre-
gelen overeen te komen en de informatie perio-
diek uit te wisselen.

Het FAO bereidt dit ontwerpprotocol voor. Het 
zal vervolgens worden voorgelegd aan de FOD 
Financiën.
De meeste van de betrokken dossiers betreffen 
vorderingen voor ambtshalve aansluitingen.

Onderzoeken of het wet- en regelgevend kader 
waarbinnen het FAO werkt, niet moet worden 
aangepast om het fonds betere mogelijkheden 
en zekerheden te bieden om zijn rechten te vrij-
waren en de hieruit voortvloeiende vorderingen 
te innen.

Het reglementair kader werd niet gewijzigd.
Het FAO is van oordeel dat het over meer human 
resources zou moeten beschikken indien het 
bepaalde bevoegdheden van de FOD Financiën 
moet overnemen.

De procedures en de organisatie van het debi-
teurenbeheer bijsturen.

Het FAO heeft een striktere opvolging van de 
oude vorderingen ingevoerd met behulp van in-
formaticatabellen. Bedoeling is die vorderingen 
sneller te in te vorderen of, indien onmogelijk, ze 
oninvorderbaar te verklaren.



276

Schadeloosstellingfonds	voor	Asbestslachtoffers:	werking	en	financiering

Het Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers is organiek opgenomen in het Fonds 
voor Beroepsziekten. Sinds zijn oprichting in april 2007 heeft het aanzienlijke reserves op-
gebouwd die op 31 december 2010 nagenoeg 50 miljoen euro vertegenwoordigden. (Boek 
2011 over de Sociale Zekerheid – p. 98-104)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	103)

Stand van zaken op 30 september 2012

De accumulatie van reserves analyseren in het 
licht van de evolutie van de uitgaven van het As-
bestfonds.

De reserves zijn niet meer gestegen en zijn ge-
stabiliseerd. Ze bedragen nagenoeg 50 miljoen 
euro.
Het Asbestfonds heeft in 2011 geen financiering 
van de overheid gekregen. In 2012 werd zijn fi-
nanciering gehalveerd (subsidie van 5 miljoen 
euro i.p.v. 10 miljoen euro en bijdragen van de 
werkgever op de bezoldiging van de werknemer 
bepaald op 0,005 % i.p.v. op 0,01 %.
De wetgever heeft zich echter niet uitgesproken 
over de eventuele bestemming van de reserve 
van 50 miljoen euro.

De financiering van de werkingskosten en van de 
bedragen van de schadeloosstellingen harmo-
niseren en de financiering van het Asbestfonds 
uit de RSZ-Globaal Beheer halen door zijn eigen 
middelen te gebruiken om zijn kosten te finan-
cieren.

De werkingskosten van het Asbestfonds worden 
nog steeds door de RSZ-Globaal Beheer gefi-
nancierd omdat de wetgever niet is tussenge-
komen om ze ten laste te leggen van de eigen 
middelen van het Asbestfonds.
Het FBZ – dat zich ertoe had geëngageerd om 
zijn analytische boekhouding in gebruik te ne-
men – kan die werkingskosten echter ten laste 
van het Asbestfonds leggen (ongeveer 0,5 mil-
joen euro per jaar) als de wet zou wijzigen.
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Start van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) werd opgericht door de wet van 
31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Het 
Rekenhof wees erop in zijn audit van 2011 dat de koninklijke besluiten die nodig waren om 
het Fonds te starten, niet waren genomen en dat het Fonds in afwachting daarvan de dos-
siers die de slachtoffers sinds 2 april 2010 hadden ingediend, niet kon behandelen, en even-
min de ontvangst ervan kon bevestigen.

Op 1 september 2012 schatte de raad van bestuur van het FMO dat 450 dossiers waren in-
gediend bij de verzekeringsinstellingen en de patiëntenverenigingen. Een groot deel daar-
van zouden bij het FMO kunnen worden ingediend. (Boek 2011 over de Sociale Zekerheid 
– p.172-174)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.	174)

Stand van zaken op 30 september 2012

Dringend de koninklijke besluiten ne-
men zodat alle bepalingen van de wet van 
31 maart 2010 kunnen worden uitgevoerd en het 
Fonds de door de slachtoffers ingediende dos-
siers kan behandelen en de ontvangst ervan kan 
bevestigen.

De nodige koninklijke besluiten werden gepubli-
ceerd.
Het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot 
vaststelling van de regelen betreffende de orga-
nisatie en de werking van het Fonds voor de Me-
dische Ongevallen is op 17 oktober 2011 in het 
Belgisch Staatsblad verschenen. Het is vanaf die 
datum van toepassing.
Het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot 
vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de wet van 31 maart 2010 betreffende de 
vergoeding van schade als gevolg van gezond-
heidszorg en van de wet van 2 juni 2010 tot wij-
ziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader 
van de wet van 31 maart 2010 is op 29 augus-
tus 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen. 
Het is sinds 1 september 2012 van toepassing.
Het koninklijk besluit van 22 april 2012 houden-
de benoeming van een regeringscommissaris 
bij het Fonds voor de Medische Ongevallen is op 
4 juni 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen 
en is sindsdien van toepassing. Deze commissa-
ris “toezicht” werd benoemd op voorstel van de 
minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 
die verantwoordelijk is voor de instelling. De wet 
bepaalt eveneens dat op voorstel van de minis-
ter van Financiën een commissaris “begroting” 
moet worden benoemd. Deze tweede commis-
saris werd niet benoemd.
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Toekenning van niet-recurrente resultaatgebonden voordelen aan werk-
nemers

Sinds 2008 kan een werkgever via het systeem van niet-recurrente resultaatgebonden voor-
delen een financieel voordeel toekennen aan al zijn werknemers of aan een welbepaalde 
werknemerscategorie. De toekenning van dat voordeel moet gekoppeld zijn aan het ha-
len van vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen en het behalen van die doelstellin-
gen moet onzeker zijn op het ogenblik waarop het stelsel wordt ingevoerd.Dit voordeel 
wordt tot een bepaald plafond sociaal en fiscaal op een specfieke manier behandeld. (Boek 
2011 over de Sociale Zekerheid – p. 147-159)

Aanbevelingen geformuleerd in het Boek 
2011	over	de	Sociale	Zekerheid	(p.158) Stand van zaken op 30 september 2012

Het gevoerde beleid evalueren om na te gaan of 
het systeem de werknemers wel degelijk meer 
motiveert en nagaan of de niet-recurrente voor-
delen niet in de plaats komen van een gewone 
loonsverhoging.

Het beleid voor de toekenning van niet-recur-
rente voordelen werd niet geëvalueerd.

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 
nr. 90 de verplichting opnemen voor de werk-
gever om in het toekenningsplan het onzekere 
karakter van de te behalen doelstellingen te ver-
antwoorden.
De wet aanpassen zodat een voorafgaande con-
trole gebeurt van dat onzekere karakter.

Die verplichting werd niet opgenomen in over-
eenkomst nr. 90.

De wet van 21 december 2007 betreffende de 
uitvoering van het interprofessioneel akkoord 
2007-2008 werd niet aangepast.

Het systeem van niet-recurrente voordelen con-
troleren. De RSZ zou zich ervan moeten verge-
wissen dat het plafond wordt nageleefd en dat 
er een toetredingsakte of een CAO bestaat voor-
dat de werkgever het niet-recurrente voordeel 
betaalt.

De RSZ heeft zijn controles op de naleving van 
het plafond en het bestaan van een toetredings-
akte of van een CAO voortgezet.

Specifiek die ondernemingen controleren waar-
van de premies en de voordelen sterk zijn afge-
nomen ten opzichte van het voorgaande jaar om 
een eventuele verschuiving tussen een oud sys-
teem van premies of voordelen en het systeem 
van de niet-recurrente voordelen te identifice-
ren.

De RSZ heeft een eerste vergelijking van ge-
gevens gemaakt maar kon niet tot definitieve 
conclusies komen. De tweede vergelijking die de 
controlediensten van de RSZ hebben gevraagd, 
heeft geen verschuiving kunnen identificeren.





Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen 
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot
D/2012/1128/25

Prepress en  drukwerk
Centrale drukkerij van de Kamer van volkswertegenwoordigers

adres
Rekenhof 
Regentschapsstraat 2 
B-1000 Brussel

tel.
+32 2 551 81 11

fax
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be


