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Boek 2016 
over de Sociale Zekerheid
Deel I  Budgettaire en financiële toestand 2015

In een eerste hoofdstuk worden de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2015 voor-
gesteld en vergeleken met 2014 en 2013. Het Rekenhof heeft daarvoor gebruik gemaakt van de 
uitvoeringsgegevens voor 2013, 2014 en 2015 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2016 heeft 
bezorgd.

Voor de beoordeling van de realisaties 2015 moet rekening worden gehouden met de gevolgen 
van de zesde staatshervorming op de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid. Vanaf 
1 januari 2015 financieren de gemeenschappen en gewesten zelf de uitgaven voor de bevoegdhe-
den inzake gezondheidszorg, gezinsbijslag en werkgelegenheid die aan hen zijn overgedragen. 
Daardoor liggen de ontvangsten en uitgaven van de Globale Beheren in 2015 lager dan in 2014.

In 2015 sloot de sociale zekerheid af met een voorlopig saldo van +291,7 miljoen euro.

De geconsolideerde ontvangsten van de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzor-
ging bedroegen 75.386,9 miljoen euro, d.i. 11,5 % minder dan in 2014. De socialezekerheidsbij-
dragen waren de belangrijkste financieringsbron.

Ontvangsten 2015 Bedrag
in miljoen euro

Stijging / daling 
t.o.v. 2014

in %

Aandeel in totaal 
van de  

ontvangsten 
in %

Ontvangsten uit bijdragen 52.909,8 4,1 70,2

Staatstoelagen 9.310,7 -33,0 12,4

Alternatieve financiering 9.137,2 -42,2 12,1

Andere ontvangsten (bv. de bijzondere 
bijdrage voor de sociale zekerheid, de 
opbrengsten uit beleggingen)

4.029,2 -13,7 5,4

Totaal ontvangsten 75.386,9 -11,5 100,0

De belangrijkste oorzaak voor de daling van de ontvangsten is de vermindering van de staats-
toelagen en van de alternatieve financiering. Door de zesde staatshervorming is de alternatieve 
financiering voor de overgedragen bevoegdheden geschrapt. Ook de bijkomende staatstoelage 
(die de begrotingen van de sociale zekerheid in evenwicht brengt) is weggevallen. De sociale-
zekerheidsbijdragen blijven ook na de zesde staatshervorming een ontvangst van de Globale  
Beheren.

In 2015 gaven de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging samen 75.095,2 mil-
joen euro uit (-11,3 %). Het grootste deel daarvan werd besteed aan prestaties aan de sociaal 
verzekerden.
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Uitgaven 2015 Bedrag
in miljoen 

euro

Stijging / daling
t.o.v. 2014

in %

Aandeel in totaal 
van de uitgaven

in %

Prestaties aan de sociaal verzekerden 66.686,6 -10,5 88,8

RSZ-Globaal Beheer 39.158,8 -11,4

RSVZ-Globaal Beheer 3.774,2 -4,6

Geneeskundige verzorging 23.753,6 -9,7 

Werkingskosten openbare instellingen 
sociale zekerheid (OISZ)

2.124,1 -11,9 2,8

Andere uitgaven (bv. het aandeel van 
de federale Staat in de uitgaven van de 
ziekenhuizen

6.284,5 -19,6  8,4

Totaal uitgaven 75.095,2 -11,3 100,0 

De daling van de uitgaven is het gevolg van de overdracht van bevoegdheden aan de gemeen-
schappen en gewesten. De uitgaven voor gezinsbijslag zijn volledig weggevallen, terwijl ook bij 
de prestaties in de gezondheidszorg en de werkloosheidsuitkeringen bepaalde uitgaven zijn 
weggevallen. De daling van de andere uitgaven is vooral het gevolg van de overdracht van de 
bevoegdheid voor de dienstencheques.

De uitsplitsing van de prestaties per soort geeft de volgende bedragen en evoluties ten opzichte 
van 2014:

Categorie
Bedrag

in miljoen
euro

Stijging /
daling

t.o.v.2014
in %

Aandeel in het 
totaal van de 
uitgaven voor 

prestaties in %

Geneeskundige verzorging 23.753,6 -9,7 35,6

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 7.444,2 5,8 11,2

Pensioenen 26.431,7 3,1 39,6

Werkloosheid 8.574,8 -9,4 12,9

Andere prestaties 482,3 -1,4 0,7

Totaal uitgaven voor prestaties 66.686,6 -10,5 100,0

De daling van de uitgaven voor gezondheidszorgen is het gevolg van de zesde staatshervorming. 
De daling van de uitgaven voor werkloosheid wordt, behalve door de zesde staatshervorming, 
vooral verklaard door een lager aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en een daling 
van het aantal tijdelijke werklozen als gevolg grotendeels van de begrotingsmaatregelen die in 
de loop van de laatste jaren zijn genomen.

De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2015 een saldo van 
-857 miljoen euro. Net als in de voorgaande jaren was het kassaldo gedurende het jaar 2015 over-
wegend negatief. Wat de kastoestand van het RSVZ-Globaal Beheer betreft, had het RSVZ op 
31 december 2015 2.736,4 miljoen euro beschikbare middelen, d.i. 9,6 % meer dan op 31 decem-
ber 2014.

In hoofdstuk 2 worden in een eerste punt de gegevens over de uitvoering van de begroting van 
de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging ge-
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toetst aan de ramingen van de initiële en aangepaste begroting van 2015. In een tweede punt 
worden de maatregelen toegelicht die de regering bij de opmaak van de initiële en de aangepaste 
begroting 2015 genomen heeft om de uitgaven te beperken en bijkomende ontvangsten te rea-
liseren. In het derde punt van hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de verwezenlijkingen op 
het vlak van de strijd tegen de sociale fraude en aan de werking van de inspectiediensten die bij 
de fraudebestrijding zijn betrokken.

Deel II Financieel beheer en rekeningen van de OISZ

Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de openbare instellingen van sociale zeker-
heid (OISZ) en op aandachtspunten die te maken hebben met het financieel beheer van de OISZ.

Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar beho-
ren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen van 
de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). In het verleden stelde het Rekenhof 
vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen on-
voldoende werden nageleefd.

Volgens de wettelijke bepalingen die sinds het boekjaar 2013 in werking zijn getreden, moeten 
de OISZ hun rekeningen uiterlijk op 30 november aan het Rekenhof overleggen, en niet op 30 juni 
zoals dat het geval was tot en met boekjaar 2012. Het Rekenhof kan daardoor voor de rekeningen 
2015 geen uitspraak doen over de mate waarin die termijn wordt nageleefd. Voor de vorige jaren 
blijft de naleving van de termijnen problematisch: op 30 juni 2016 moesten nog zeven instel-
lingen hun rekeningen 2013 overzenden. Voor 2014 ontbraken nog de rekeningen van vijftien 
instellingen.

OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie
In 2015 werden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een volwaardige interne audit bij 
de verschillende instellingen en in de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de 
OISZ. Zo werden de onafhankelijke expert-leden van dat comité geselecteerd, maar moeten de 
sociale partners hun delegatie nog aanwijzen. Het Rekenhof moedigt de OISZ, het College van 
OISZ en het Gemeenschappelijk Auditcomité aan zich blijvend te engageren in de uitbouw van 
de interne audit.

RJV: Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen – opvolgingsaudit
Ten gevolge van de vroegere aanbevelingen van het Rekenhof werden in het stelsel van de jaar-
lijkse vakantie diverse maatregelen genomen voor een kwalitatiever beheer door de bijzondere 
vakantiefondsen. De maatregelen moeten wel nog grotendeels worden uitgevoerd. Het Reken-
hof wijst op enkele mogelijke verbeterpunten in de huidige hervormingsplannen en in het toe-
zicht van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie op de vakantiefondsen.

DOSZ: Financiële en organisatorische balans op 31 december 2014
De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) behoort sinds 1 januari 2015 tot de Dienst 
voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Dankzij die fusie kwam er een oplossing 
voor het gros van de functionele en organisatorische knelpunten bij de DOSZ, maar de financie-
ring van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid werd niet grondig aangepakt, hoewel die 
al decennialang deficitair is.
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In de periode 1997-2014 heeft de federale Staat die tekorten opgevangen met 4,98 miljard euro 
aan subsidies. In de toekomst zal de overheid nog extra over de brug moeten komen (meer dan 
drie miljard euro) om de contractuele verbintenissen te bekostigen die onder het huidige stelsel 
zijn aangegaan.

Het Rekenhof benadrukt dat de financiering van het stelsel moet worden herzien om opnieuw tot 
een evenwicht te komen. Het beveelt aan de berekening van de staatssubsidie bij die gelegen-
heid te baseren op de begrotingsboekhouding, veeleer dan op de algemene boekhouding. De 
financiering zal dan beter aansluiten bij de thesauriebehoeften van de overzeese sociale zeker-
heid.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt is de afsluitende balans van de DOSZ met 1,65 miljard euro 
verhoogd door interne verrichtingen mee te tellen en door een te hoge raming van onroerende 
goederen in Burundi. De DOSZ wordt bij het beheer van die gebouwen geconfronteerd met juri-
dische, politieke en organisatorische struikelblokken. Het Rekenhof beveelt aan die onroerende 
goederen te laten beheren door de FOD Buitenlandse Zaken, zolang er geen oplossing is gevon-
den voor de bestemming ervan.

Smals vzw: Outsourcing van informaticaopdrachten en dagelijkse werking
Het Rekenhof stelde onvolkomenheden vast in de algemene voorwaarden en de bijzondere be-
stekken van overheidsopdrachten van Smals vzw voor de outsourcing van zijn informaticaop-
drachten voor zijn leden en zijn dagelijkse werking. Voor een aantal overheidsopdrachten stelde 
Smals geen bijzonder bestek of een gedetailleerd evaluatieverslag op en bij de gunning van de 
opdrachten leefde het de informatieverplichting niet altijd na. Wat de uitvoering van de opdrach-
ten betreft, drong het Rekenhof aan op de naleving van de voorschriften voor de borgtocht, de 
verificatie, de betalingstermijnen en de opmaak van een proces-verbaal van oplevering. Bij de 
uitvoering van zijn opdrachten blijft Smals wel binnen zijn statutaire bevoegdheden. Ten slotte 
stelde het Rekenhof vast dat de maatregelen die Smals heeft uitgebouwd voor interne controle 
en ter voorkoming van fraude en corruptie degelijk zijn. Het doet niettemin een aantal aanbeve-
lingen om deze interne controle verder te optimaliseren.

Deel III Sociale beleidsthema’s

In deel III komen een aantal onderzoeken aan bod over specifieke thema’s van het sociale beleid.

FOD WASO: Beheer van de administratieve boeten
Bij inbreuken tegen het sociaal recht duurt de procedure om een administratieve geldboete op 
te leggen in principe minder lang dan een strafvorderingsprocedure. Het opleggen van een ad-
ministratieve geldboete maakt de sanctie doeltreffender en draagt op die manier meer bij tot de 
strijd tegen de sociale fraude. De verwerking van de geldboetedossiers door de FOD Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) neemt in de praktijk echter te veel tijd in beslag 
om doeltreffend te zijn in de strijd tegen de sociale fraude.

Opdat de administratieve boeten doeltreffend zouden zijn in de strijd tegen de sociale fraude, 
moeten volgens het Rekenhof drie voorwaarden zijn vervuld door de FOD: de procedures van 
zijn Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) grondig verbeteren, een volledig elektro-
nisch dossier ontwikkelen dat toegankelijk is voor alle actoren en de verwerking ervan merkelijk 
versnellen.
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Voorts stelt het Rekenhof vast dat de regionalisering van bepaalde inbreuken ingevolge de zesde 
staatshervorming heeft geleid tot een feitelijke straffeloosheid voor sommige overtreders.

RSVZ: Nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen
Het Rekenhof heeft de nieuwe berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen geëvalu-
eerd, die werd ingevoerd op 1 januari 2015. De nieuwe berekening heeft de ingekohierde sociale 
bijdragen na één jaar met 43,3 miljoen euro doen toenemen. Het Rekenhof beveelt aan de ont-
brekende uitvoeringsbesluiten snel te nemen en de socialeverzekeringsfondsen intenser te mo-
nitoren om ervoor te zorgen dat zij hun opdracht van de inning van bijdragen en de verwerking 
van aanvragen tot verminderde voorlopige bijdragen correct en eenduidig zouden uitvoeren.

FAO: Controle op de geweigerde arbeidsongevallen
Wanneer een verzekeraar of een publieke werkgever een ongeval weigert te aanvaarden als ar-
beidsongeval, kan het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) deze weigering controleren. Het 
doet dit op basis van steekproeven of klachten van slachtoffers. Het aantal arbeidsongevallen 
daalt jaar na jaar maar tegelijk stijgt jaarlijks ook het aantal weigeringen. Aangezien bijna 10 % 
van deze weigeringen onterecht blijken te zijn, meent het Rekenhof dat het FAO er momenteel 
onvoldoende in slaagt de rechten van de slachtoffers van een arbeidsongeval te vrijwaren. Het 
beveelt aan dat het FAO zijn controles meer toespitst op de ongevallen waarvan het waarschijn-
lijker is dat ze onterecht werden geweigerd.

Deel IV Opvolging van de uitvoering van aanbevelingen in de Boeken 
over de Sociale Zekerheid

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

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels(1) DIBISS

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid(1)  DOSZ

eHealth-platform  eHealth

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed

Fonds Sluiting Ondernemingen  FSO

Fonds voor Arbeidsongevallen  FAO

Fonds voor de Beroepsziekten  FBZ

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden  HVKZ

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen  HVW

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  HZIV

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  KSZ

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  RVA

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie  RJV

Rijksdienst voor Pensioenen(2)  RVP

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten(1) RSZPPO

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen  RSVZ

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  RIZIV

(1) De RSPPO en DOSZ zijn op 1 januari 2015 gefuseerd tot de DIBISS.
(2) De RVP is op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst geworden.
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Inleiding

Deel I van het Boek 2016 over de Sociale Zekerheid handelt over de budgettaire en finan-
ciële toestand van de sociale zekerheid. Het gaat daarbij om de verrichtingen die worden 
beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De uitgaven voor de 
overheidspensioenen en de sociale bijstand1 vallen buiten het kader van dit Boek.

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

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 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 gezinsbijslag;
• de uitkeringen voor jaarlijkse vakantie van de arbeiders2.

Het stelsel van de zelfstandigen omvat de volgende takken:

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

• de rust- en overlevingspensioenen;
• de gezinsbijslag;
• de faillissementsverzekering.

Zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen werd een globaal 
financieel beheer ingevoerd, waarbij de RSZ en het RSVZ de ontvangsten centraliseren en 
verdelen over de OISZ die de verschillende takken beheren3. Omdat in de verzekering voor 
geneeskundige verzorging sinds 2008 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de uit-
gaven van de RSZ-Globaal Beheer en de uitgaven van het RSVZ-Globaal Beheer, nemen de 
begrotingsverslagen en de uitvoeringsrapporteringen (die het Rekenhof als uitgangspunt 
neemt voor dit Boek) het RIZIV-Geneeskundige Verzorging afzonderlijk op en naast de 
twee Globale Beheren.

1  Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag en de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten. 

2  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.

3  In het kader van het globaal financieel beheer worden de RSZ en het RSVZ aangeduid als “RSZ-Globaal Beheer” en 
“RSVZ-Globaal Beheer”.

Inleiding
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De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:

• het stelsel van de overzeese sociale zekerheid;
• het stelsel van de zeevarenden;
• het stelsel van het statutair personeel van de provinciale en plaatselijke besturen.

Deel I besteedt aandacht aan de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 
2015 en aan de vergelijking van de begroting 2015 met de (voorlopige) realisaties. Hoofdstuk 
1 geeft toelichting bij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de voorbije drie jaar. 
Bij die toelichting ligt de klemtoon op de evolutie bij de Globale Beheren en het RIZIV-Ge-
neeskundige Verzorging, maar wordt ook (beknopt) ingegaan op de evolutie in de stelsels 
buiten Globaal Beheer. In hoofdstuk 2 komt de uitvoering van de begroting 2015 van de 
Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging aan bod en wordt ingegaan op de 
regeringsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat het beoogde begrotingssaldo wordt ge-
realiseerd. Ook de ontwikkelingen op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude worden 
in dit hoofdstuk behandeld.

Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de initiële en aangepaste begro-
ting voor 20154 en van de uitvoeringsgegevens voor 2013, 2014 en 2015 die de FOD Sociale 
Zekerheid in juli 2016 heeft bezorgd5.

Door de zesde staatshervorming zijn vanaf 1 juli 2014 bevoegdheden van de sociale zeker-
heid overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen en gewesten. Het gaat 
om de uitgaven voor gezinsbijslagen, bevoegdheden van de gezondheidszorg (de ouderen-
zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de preventie) en bevoegdheden inzake werkgele-
genheid (onder meer de controle op de beschikbaarheid van werklozen, de uitgaven voor 
dienstencheques en betaald educatief verlof)6. Vanaf 1 januari 2015 financieren de gemeen-
schappen en gewesten die uitgaven zelf en zijn ze dus niet meer begrepen in de uitgaven 
van de Globale Beheren. Zij ontvangen hiervoor de middelen vanuit de federale begroting. 
De socialezekerheidsbijdragen daarentegen blijven integraal toegewezen aan de Globale 
Beheren. Die bevoegdheidsoverdrachten verklaren de evolutie van de ontvangsten en uit-
gaven van de Globale Beheren in 2015 ten opzichte van 2014.

4  Voor de initiële begroting: Parl. St. Kamer, 12 november 2014, DOC 54 494/001, Begrotingen van ontvangsten 
en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015, Algemene toelichting; voor de aangepaste begroting: Parl. St. Kamer, 
30 april 2015, DOC 54 1025/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotings-
jaar 2015, Algemene toelichting.

5  De cijfers voor 2013 en 2014 werden geactualiseerd en kunnen daardoor afwijken van de cijfers die in het Boek 
2014 over de Sociale Zekerheid zijn opgegeven. Voor 2015 gaat het om voorlopige cijfers. 

6  Voor een overzicht van de overgedragen bevoegdheden, zie Rekenhof,  “Overdrachten  inzake sociale zekerheid 
n.a.v. de zesde staatshervorming”, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 2014, p. 117-122. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be.
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Hoofdstuk 1

Globale evolutie in 2015
Dit hoofdstuk geeft toelichting bij de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitgaven 
van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en het RIZIV-Geneeskundige Ver-
zorging voor de jaren 2013 tot 2015. De cijfers voor 2013 en 2014 werden in juni 2016 geac-
tualiseerd en verschillen dus van de cijfers uit het Boek 2015 over de Sociale Zekerheid. De 
cijfers voor 2015 van de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging zijn de 
voorlopige uitvoeringsgegevens die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2016 heeft bezorgd. Ze 
zijn niet gebaseerd op officiële rekeningen. Het Rekenhof zal wel de definitieve, individuele 
rekeningen van de OISZ controleren.

De cijfers 2014 en 2015 zijn opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde rechten. De 
cijfers voor 2013 zijn nog uitgedrukt in verworven rechten7.

De cijfers in de tabellen en grafieken zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat ze geen reke-
ning houden met de overdrachten tussen de Globale Beheren en het RIZIV–Geneeskundige 
Verzorging (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in de financiering van 
de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging).

1 Kerncijfers 2015

1.1 Globale Beheren en RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.1.1 Begrotingssaldo 2015
In 2015 bedragen de totale ontvangsten van de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundi-
ge Verzorging 75.386,9 miljoen euro en de totale uitgaven 75.095,2 miljoen euro. Het voor-
lopige begrotingssaldo voor 2015 bedraagt +291,7 miljoen euro tegenover +492,7 miljoen in 
2014.

1.1.2 Financieringsbronnen
Zoals blijkt uit de volgende grafiek, zijn de socialezekerheidsbijdragen de belangrijkste fi-
nancieringsbron. De ontvangsten worden aangevuld met middelen van de federale over-
heid (staatstoelagen en alternatieve financiering) en met andere inkomsten (bv. de bijzon-
dere bijdrage voor de sociale zekerheid, de opbrengsten uit beleggingen, de heffingen op 
de omzet van geneesmiddelen die het RIZIV-Geneeskundige Verzorging rechtstreeks int).

7  In de methode van de vastgestelde rechten worden ontvangsten en uitgaven aangerekend op de begroting van 
het jaar waarin het feit dat heeft geleid tot de ontvangst of uitgave, zich heeft voorgedaan en voor zover het recht 
kan worden vastgesteld (dit houdt onder meer in dat de administratie tijdig een verantwoordingsstuk heeft om 
het recht te kunnen vaststellen). In de methode van de verworven rechten daarentegen worden ontvangsten en 
uitgaven geboekt op het ogenblik waarop ze verschuldigd zijn. 

Globale evolutie in 2015 
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Grafiek 1 –  Verdeling van de ontvangsten van de sociale zekerheid in 2015
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Bron: Rekenhof op basis van gegevens van de FOD Sociale Zekerheid 

Het aandeel van de socialezekerheidsbijdragen in de totale ontvangsten is gestegen van 
59,66 % in 2014 tot 70,18 % in 2015. Door de zesde staatshervorming is immers de 
staatstoelage gedaald en is ook de alternatieve financiering voor de overgedragen 
bevoegdheden (bv. de dienstencheques) weggevallen. Vanaf 2015 wordt de alternatieve 
financiering voor de sociale zekerheid beperkt tot het bedrag dat nodig is om het 
begrotingsevenwicht te realiseren (zie punt 2.1).  

De gemeenschappen en gewesten staan vanaf 1 januari 2015 zelf in voor de financiering van 
de aan hen overgedragen bevoegdheden (ook al blijven sommige OISZ die opdrachten nog 
verder uitvoeren). Zij krijgen daarvoor middelen uit de federale begroting. De RSZ-Globaal 
Beheer noch het RSVZ-Globaal Beheer storten aan de gemeenschappen en gewesten een deel 
van de door hen ontvangen socialezekerheidsbijdragen. 

1.1.3 Besteding van de middelen 
In 2015 gaven de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging samen 75.095,2 
miljoen euro uit. Zoals blijkt uit de volgende grafiek, werd het grootste deel van de uitgaven 
(66.686,6 miljoen euro) besteed aan de terugbetaling van verstrekkingen voor 
geneeskundige verzorging en aan de betaling van de prestaties voor de sociaal verzekerden. 
Het saldo was bestemd voor werkingskosten (van de OISZ, de ziekenfondsen en de 
uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsuitkeringen) en voor andere uitgaven (bv. het 
aandeel van de federale Staat in de uitgaven van de ziekenhuizen, de specifieke 
bijdragenverminderingen8). 

 

8 Overeenkomstig het ESR 2010 moeten de specifieke bijdragenverminderingen als een uitgave worden geboekt en dus 
niet als een minderontvangst. 
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Bron: Rekenhof op basis van gegevens van de FOD Sociale Zekerheid

Het aandeel van de socialezekerheidsbijdragen in de totale ontvangsten is gestegen van 
59,66 % in 2014 tot 70,18 % in 2015. Door de zesde staatshervorming is immers de staats-
toelage gedaald en is ook de alternatieve financiering voor de overgedragen bevoegdheden 
(bv. de dienstencheques) weggevallen. Sinds 2015 wordt de alternatieve financiering voor 
de sociale zekerheid beperkt tot het bedrag dat nodig is om het begrotingsevenwicht te 
realiseren (zie punt 2.1).

De gemeenschappen en gewesten staan vanaf 1 januari 2015 zelf in voor de financiering van 
de aan hen overgedragen bevoegdheden (ook al blijven sommige OISZ die opdrachten nog 
verder uitvoeren). Zij krijgen daarvoor middelen uit de federale begroting. De RSZ-Globaal 
Beheer noch het RSVZ-Globaal Beheer storten aan de gemeenschappen en gewesten een 
deel van de door hen ontvangen socialezekerheidsbijdragen.

1.1.3 Besteding van de middelen
In 2015 gaven de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging samen 
75.095,2 miljoen euro uit. Zoals blijkt uit de volgende grafiek, werd het grootste deel van 
de uitgaven (66.686,6 miljoen euro) besteed aan de terugbetaling van verstrekkingen voor 
geneeskundige verzorging en aan de betaling van de prestaties voor de sociaal verzeker-
den. Het saldo was bestemd voor werkingskosten (van de OISZ, de ziekenfondsen en de 
uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsuitkeringen) en voor andere uitgaven (bv. het 
aandeel van de federale Staat in de uitgaven van de ziekenhuizen, de specifieke bijdragen-
verminderingen8).

8  Overeenkomstig het ESR 2010 moeten de specifieke bijdrageverminderingen als een uitgave worden geboekt en 
dus niet als een minderontvangst.
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Grafiek 2 –   Verdeling per soort van de uitgaven van de sociale zekerheid in 2015
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Door de overdracht van bevoegdheden zijn de uitgaven in 2015 gedaald met 11,34 % tegenover 
2014. Het aandeel van de prestaties in de totale uitgaven is ongeveer gelijk gebleven: van 
87,92 % in 2014 is het gestegen naar 88,80 % in 2015. 

1.2 Stelsels buiten het Globaal Beheer 

De stelsels buiten Globaal Beheer omvatten de verrichtingen van de DIBISS, het Asbestfonds 
(beheerd door het Fonds voor de Beroepsziekten), de tak kapitalisatie van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen en het Fonds voor Medische Ongevallen (beheerd door het RIZIV).  

In 2015 bedroegen de ontvangsten voor die stelsels 3.542,1 miljoen euro en de uitgaven 
3.375 miljoen euro. Het voorlopige resultaat voor die stelsels bedraagt 167,1 miljoen euro. 
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Door de overdracht van bevoegdheden zijn de uitgaven in 2015 gedaald met 11,34 % tegen-
over 2014. Het aandeel van de prestaties in de totale uitgaven is ongeveer gelijk gebleven: 
van 87,92 % in 2014 is het gestegen naar 88,80 % in 2015.

1.2 Stelsels buiten het Globaal Beheer

De stelsels buiten Globaal Beheer omvatten de verrichtingen van de DIBISS, het Asbest-
fonds (beheerd door het FBZ), de tak kapitalisatie van het FAO en het Fonds voor Medische 
Ongevallen (beheerd door het RIZIV).

In 2015 bedroegen de ontvangsten voor die stelsels 3.542,1 miljoen euro en de uitgaven 
3.375 miljoen euro. Het voorlopige resultaat voor die stelsels bedraagt 167,1 miljoen euro.

Tabel 1 –   Ontvangsten en uitgaven van de stelsels buiten globaal beheer (in miljoen euro)

Realisaties 
Δ 2015-2014  %

2013 2014 2015

Bijdragen 4.657,2 4.815,7 2.607,9 -2.207,8 -45,8

Toelagen van de overheden 314,6 308,9 306,1 -2,8 -0,9

Alternatieve financiering 126,0 128,8 40,9 -87,9 -68,2

Andere ontvangsten 543,9 615,3 587,2 -28,1 -4,6

Totaal ontvangsten 5.641,7 5.868,7 3.542,1 -2.326,6 -39,6

Prestaties 5.204,1 5.458,3 2.918,3 -2.540,0 -46,5

Werkingskosten 87,5 91,2 36,1 -55,1 -60,4

Andere uitgaven 403,5 407,8 420,6 12,8 3,1

Totaal uitgaven 5.695,1 5.957,3 3.375,0 -2.582,3 -43,3

Saldo -53,4 -88,6 167,1 255,7

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2016
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Tegenover 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van de stelsels buiten Globaal Beheer ge-
daald met respectievelijk 39,6 % en 43,3 %. Dat komt vooral omdat de Fondsen voor Be-
staanszekerheid (die in 2014 nog 1.736,6 miljoen euro aan prestaties uitbetaalden) vanaf 
2015 niet meer zijn opgenomen in de stelsels buiten Globaal Beheer. Na de zesde staatsher-
vorming is bovendien de bevoegdheid voor de tewerkstellingsopdrachten (vroeger beheerd 
door de RVA) en voor het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (beheerd door 
Famifed) overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten.

2 Evolutie van de ontvangsten en uitgaven

2.1 Ontvangsten

De geconsolideerde ontvangsten van de sociale zekerheid bedragen in 2015 75.386,9 mil-
joen euro, d.i. 11,5 % minder dan in 2014. De daling is het gevolg van de uitvoering van de 
zesde staatshervorming waarbij bevoegdheden binnen de sociale zekerheid werden overge-
dragen aan de gewesten en gemeenschappen9. 

Tabel 2 –  Geconsolideerde ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en 
het RIZIV –Geneeskundige Verzorging (in miljoen euro)

2013 2014 2015 ∆  
2015-2014

 %

Bijdragen 49.175,1 50.826,0 52.909,8 2.083,8 4,1

Toelagen van de 
overheden

12.987,8 13.889,2 9.310,7 -4.578,5 -33,0

Alternatieve 
financiering

15.306,4 15.806,4 9.137,2 -6.669,2 -42,2

Andere ontvang-
sten

4.454,7 4.668,0 4.029,2 -638,8 -13,7

Totaal 81.923,9 85.189,6 75.386,9 -9.802,7 -11,5

Bron: FOD Sociale Zekerheid , juli 2016

2.1.1 Ontvangsten uit bijdragen
In 2015 bedragen de ontvangsten uit bijdragen 52.909,8 miljoen euro, een stijging van 4,1 % 
ten opzichte van 2014. De RSZ-Globaal Beheer int 90,0 % van de bijdragen, het RSVZ-
Globaal Beheer 7,9 % en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 2,0 %10.

De ontvangsten uit bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer bedragen 47.640,7 miljoen euro, 
een stijging met 3,9 % ten opzichte van 2014. Die stijging is het gevolg van de evolutie van 
de loonmassa.

9  Rekenhof, “Overdrachten  inzake sociale zekerheid n.a.v. de zesde staatshervorming”, Boek 2014 over de Sociale 
Zekerheid, p.117-122. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

10  De bijdragen van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging bestaan bijna volledig uit de inhouding op de pensioenen. 
Hoewel de Federale Pensioendienst (FPD, vroegere RVP) de bijdragen int en doorstort aan het RIZIV, beschouwt 
de FOD Sociale Zekerheid ze als een ontvangst van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging. In het Boek 2015 over de 
Sociale Zekerheid was die bijdrage opgenomen bij de ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer.
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Bij het RSVZ-Globaal Beheer zijn de bijdragenontvangsten (4.194,1 miljoen euro) met 6,4 % 
gestegen ten opzichte van 2014. Die evolutie wordt voor een deel verklaard door de hoger 
dan verwachte betalingen door de zelfstandigen11.

De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging bedragen 1.075 miljoen euro.

2.1.2 Staatstoelagen
De RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer ontvingen in 2015 9.310,7 miljoen euro 
aan staatstoelagen, een daling met 33,0 % (4.578,5 miljoen euro) ten opzichte van 2014. 
Die daling is het gevolg van het wegvallen van de bijkomende staatstoelage in 2015. Die 
staatstoelage werd tussen 2009 en 2014 toegekend naar aanleiding van het opmaken van 
de initiële begroting en diende om het evenwicht van de sociale zekerheid te waarborgen. 
De regeling voor de toekenning van de bijkomende staatstoelage is in 2015 niet verlengd, 
omdat de begroting van de sociale zekerheid na de zesde staatshervorming een structureel 
overschot heeft.

Vanaf 2015 betalen de gewesten aan de RSZ-Globaal Beheer een toelage als compensatie 
voor de bijdrageverminderingen waarvoor zij bevoegd zijn, maar die door de werkgever 
rechtstreeks mogen worden afgetrokken van de aan de RSZ verschuldigde bijdragen. 

De volgende tabel geeft het detail voor de twee Globale Beheren (RSZ en RSVZ).

Tabel 3 –  Evolutie van de toelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Be-
heer (in miljoen euro)

2013 2014 2015 ∆ 
2015 -2014  %

RSZ-Globaal Beheer 11.087,9 11.893,4 7.927,1 -3.966,3 -33,3

Gewone staatstoelage 6.283,1 6.339,6 6.359,9 20,3 0,3

Bijkomende staatstoelage 4.804,8 5.553,8 0,0 -5.553,8 -100,0

Deelentiteiten 0,0 0,0 1.567,2 1.567,2  

RSVZ-Globaal Beheer 1.899,9 1.995,7 1.383,6 -612,1 -30,7

Gewone staatstoelage 1.366,0 1.378,6 1.383,6 5,0 0,4

Bijkomende staatstoelage 533,9 617,1 0,0 -617,1 -100,0

Totaal 12.987,8 13.889,2 9.310,7 -4.578,4 -33,0

Bron: FOD Sociale Zekerheid

2.1.3	 Alternatieve	financiering
De ontvangsten uit de alternatieve financiering (d.i. de aan de sociale zekerheid overge-
dragen fiscale ontvangsten) bedragen in 2015 9.137,2 miljoen euro, een daling met 42,2 % 
(-6.669,2 miljoen euro) ten opzichte van 2014. Die daling is het gevolg van de zesde staats-
hervorming en wordt vooral verklaard door:

11  Zie ook het artikel “RSVZ: Nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen”  in deel  III van dit 
Boek.
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• het wegvallen van de specifieke financiering voor de overgedragen bevoegdheden, bv. 
voor de dienstencheques; 

• het wegvallen van de bijkomende financiering voor het RIZIV-Geneeskundige Verzor-
ging als gevolg van de lagere uitgaven in die tak; 

• een vermindering van het wettelijk verschuldigde bedrag van de btw met 4.254,8 mil-
joen euro om de begroting in evenwicht te brengen12.

2.2 Uitgaven

In 2015 bedragen de uitgaven van de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzor-
ging 75.095,2 miljoen euro, een daling van 11,3 % (9.601,8 miljoen euro) ten opzichte van 
de uitgaven 2014. De daling is eveneens het gevolg van de overgedragen bevoegdheden in 
de sociale zekerheid door de uitvoering van de zesde staatshervorming. De vermindering 
van de werkingskosten (-11,9 %, d.i. -287 miljoen euro) is het gevolg van de overdracht van 
de gezinsbijslagen naar de gemeenschappen en gewesten, waardoor de werkingskosten van 
Famifed en de kinderbijslagfondsen niet meer zijn opgenomen in de uitgaven van de RSZ-
Globaal Beheer. Dezelfde verklaring geldt voor de evolutie van de andere uitgaven (-19,6 %, 
d.i. -1.530,7 miljoen euro): door de overdracht van bevoegdheden zijn de uitgaven voor dien-
stencheques en de uitgaven van Famifed voor rekening van derde instellingen niet meer 
begrepen in de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer.  

Tabel 4 –  Geconsolideerde uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ Globaal Beheer en het 
RIZIV- Geneeskundige Verzorging (in miljoen euro)

 2013 2014 2015 ∆ 
2015 -2014  %

Prestaties 72.766,5 74.470,7 66.686,6 -7.784,1 -10,5

Werkingskosten 2.281,6 2.411,1 2.124,1 -287,0 -11,9

Andere uitgaven 5.931,4 7.815,2 6.284,5 -1.530,7 -19,6

Totaal 80.979,5 84.697,0 75.095,2 -9.601,8 -11,3

Bron: FOD Sociale Zekerheid

2.2.1 Evolutie van de uitgaven voor prestaties
In 2015 bedragen de uitgaven voor prestaties aan de sociaal verzekerden 66.686,6 miljoen 
euro, een daling van 10,5 % tegenover 2014. Die daling houdt verband met de zesde staats-
hervorming waardoor uitgaven voor o.m. de gezinsbijslagen (5.540,7 miljoen euro in 2014), 
sommige verstrekkingen in de gezondheidszorg (3.420,5 miljoen euro in 2014) en sommige 
uitgaven in de werkloosheidsuitkeringen sinds 1 januari 2015 zijn weggevallen.

De RSZ-Globaal Beheer betaalt 58,7 % van die uitgaven (39.158,8 miljoen euro), het RSVZ-
Globaal Beheer 5,7 % ervan (3.774,2 miljoen euro) en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 
35,6 % (23.753,6 miljoen euro).

Een indeling volgens de aard van de prestaties13 geeft het volgende beeld.

12  Overeenkomstig artikel 66, § 3 octies, van de programmawet van 2 januari 2001.
13  De gezinsbijslagen zijn opgenomen in de “overige prestaties”. Deze uitgaven vallen in 2015 volledig weg. Dit ver-

klaart de daling van deze categorie.
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Grafiek 3 –  Evolutie van de uitgaven voor prestaties, per soort (in miljoen euro)
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2.2.1.1 Uitgaven voor geneeskundige verzorging 
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in 2015 
23.753,6 miljoen euro, een daling met 9,7 % (2.554,4 miljoen euro) t.o.v. 2014.  

Een vergelijking van de uitgaven voor 2015 met die van 2014 geeft echter geen correct beeld 
van de werkelijke evolutie. Door de zesde staatshervorming zijn de deelentiteiten vanaf 
1 januari 2015 bevoegd geworden voor een belangrijk pakket aan verstrekkingen in de 
gezondheidszorg. Het gaat onder meer om de ouderenzorg, de revalidatie-overeenkomsten, 
de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnsgezondheidzorg en de preventie (bestrijding 
van verslavingen, opsporing van kanker, vaccinatie). Het RIZIV raamde die uitgaven voor 
2015 op 3,7 miljard euro.  

Een vergelijking zonder de overgedragen bevoegdheden (22.887,5 miljoen euro) geeft een 
juister beeld van de evolutie van de uitgaven (+3,8 % of 866,1 miljoen euro in 2015). 

De stijging van de uitgaven doet zich vooral voor bij de uitgaven voor geneesmiddelen (+6 % 
tegenover 2014), de uitgaven voor implantaten (+6,6 %), de uitgaven voor tandheelkundigen 
(+4,6 %), de uitgaven van de kinesitherapeuten (+4,4 %), de uitgaven voor de geneesheren 
(+2,6 %) en de uitgaven voor de verpleegdagprijs (+3,5 %). 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2013
2014
2015

Bron: FOD Sociale Zekerheid

2.2.1.1 Uitgaven voor geneeskundige verzorging
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in 
2015 23.753,6 miljoen euro, een daling met 9,7 % (2.554,4 miljoen euro) t.o.v. 2014.

Een vergelijking van de uitgaven voor 2015 met die van 2014 geeft echter geen correct beeld 
van de werkelijke evolutie. Door de zesde staatshervorming zijn de deelentiteiten vanaf 
1 januari 2015 bevoegd geworden voor een belangrijk pakket aan verstrekkingen in de ge-
zondheidszorg. Het gaat onder meer om de ouderenzorg, de revalidatieovereenkomsten, 
de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnsgezondheidzorg en de preventie (bestrijding 
van verslavingen, opsporing van kanker, vaccinatie). Het RIZIV raamde die uitgaven voor 
2015 op 3,7 miljard euro.

Een vergelijking zonder de overgedragen bevoegdheden (22.887,5 miljoen euro) geeft een 
juister beeld van de evolutie van de uitgaven (+3,8 % of 866,1 miljoen euro in 2015).

De stijging van de uitgaven doet zich vooral voor bij de uitgaven voor geneesmiddelen 
(+6 % tegenover 2014), implantaten (+6,6 %), tandheelkundigen (+4,6 %), kinesitherapeuten 
(+4,4 %), geneesheren (+2,6 %) en verpleegdagprijs (+3,5 %).

2.2.1.2 Uitgaven voor pensioenen

RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven in verband met de werknemerspensioenen14 bedragen 23.075,9 miljoen euro in 
2015. Ze zijn met 738,7 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2014 (+3,3 %).

14  Gecumuleerde uitgaven inzake rust- en overlevingspensioenen, vakantiegeld, verwarmingstoelagen en renten. 
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De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van de uitgaven voor de rust-
pensioenen met 4,2 % enerzijds en van het vakantiegeld met 8,0 % anderzijds. Dat laatste 
percentage kan worden verklaard door de stijging van het bedrag van het vakantiegeld in 
2015.

Het aantal rechthebbenden op een overlevingspensioen is daarentegen met 1 % (-4.600 per-
sonen) gedaald ten opzichte van 2014. Dat veroorzaakt een daling van de uitgaven met 
23 miljoen euro.

RSVZ-Globaal Beheer
De uitgaven in verband met de zelfstandigenpensioenen bedragen 3.355,7 miljoen euro in 
2015, d.i. een stijging met 67,1 miljoen euro ten opzichte van 2014 (+2,0 %).

Die toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de rustpensioenen met 
2,7 % (+65 miljoen euro, waarvan 22 miljoen euro welvaartsmaatregelen).

Voorts verklaart de stijging ten opzichte van het jaar voordien van het aantal overlijdens 
van rechthebbenden van overlevingspensioenen de daling met 1,9 % van het aantal overle-
vingspensioenen (-2.170). De uitgavenvermindering wordt geschat op 4 miljoen euro.

2.2.1.3 Uitgaven voor werkloosheid
De uitgaven inzake werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag en uitkeringen voor loopbaanonderbreking) belopen 8.574,8 miljoen 
euro, (-9,4 % t.o.v. 2014), voornamelijk doordat de lasten voor werkloosheidsuitkeringen 
zijn gedaald naar 6.246,7 miljoen euro, tegenover 7.090 miljoen euro in 2014 (-11,9 %). Die 
daling valt te verklaren door de vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig 
werklozen en van het aantal tijdelijke werklozen als gevolg grotendeels van de begrotings-
maatregelen die in de loop van de laatste jaren zijn genomen15.

De werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag dalen met 70,5 miljoen euro (-4,6 %) ten 
opzichte van het jaar voordien tot 1.477,7 miljoen euro door de vermindering van het aantal 
gerechtigden.

De uitgaven van de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet stijgen, en gaan van 
830,6 miljoen euro in 2014 naar 850,4 miljoen euro door de toename van het aantal uitke-
ringsgerechtigden.

De bevoegdheden inzake dienstencheques zijn overgeheveld naar de deelstaten zodat de 
federale uitgaven in dat verband nagenoeg nihil zijn.

De federale uitgaven, buiten het Globaal Beheer, voor wedertewerkstelling (startbaanover-
eenkomsten, sociale economie, opleidingsfonds dienstencheques, start- en stagebonus) 
bedragen 12,9 miljoen euro in 2015 (-54 miljoen euro in vergelijking met 2014), terwijl de 
uitgaven voor betaald educatief verlof voortaan nihil zijn (-97,2 miljoen euro ten opzichte 
van 2014), wegens de bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten.

15  Zie punt 2.3.3 van dit hoofdstuk, alsook in de vorige Boeken over de Sociale Zekerheid.
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2.2.1.4 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
In 2015 bedragen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 7.444,2 miljoen euro, 
een stijging met 5,8 % ten opzichte van 2014. Van de totale uitgaven wordt 7.033,4 miljoen 
euro besteed door de RSZ-Globaal Beheer en 410,8 miljoen euro door het RSVZ-Globaal 
Beheer.

RSZ-Globaal Beheer
In de primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) is het aantal ver-
goede uitkeringsdagen in 2015 met 1,7 % gestegen t.o.v. 2014, hoewel het aantal gerechtigden 
op een uitkering licht is gedaald (-0,5 %). Sinds 2009 stelt het RIZIV een sterke stijging 
vast van het aantal gerechtigden dat meer dan 338 dagen arbeidsongeschikt is, van wie de 
meerderheid uiteindelijk terechtkomt in de invaliditeit (arbeidsongeschiktheid vanaf het 
tweede jaar).

In de uitgaven voor invaliditeit is er een toename met 7,7 % van het aantal invaliden en 
van het aantal vergoede uitkeringsdagen (+7,9 %). De belangrijkste oorzaken voor invalidi-
teit blijven de psychische stoornissen en de musculoskeletale aandoeningen (gewrichts- en 
spieraandoeningen). Het aantal nieuwe arbeidsongeschikte rechthebbenden stijgt sterker 
dan het aantal personen dat opnieuw aan het werk gaat.

RSVZ-Globaal Beheer
Bij de zelfstandigen is het aantal vergoede uitkeringsdagen voor primaire arbeidsonge-
schiktheid in 2015 gestegen met 3,3 % ten opzichte van 2014 (+71.335 dagen). Bij de uitkerin-
gen voor invaliditeit is het aantal vergoede dagen in 2015 met 4,3 % gestegen ten opzichte 
van 2014 (+291.024 dagen).

3 Kastoestand en reserves

3.1 Thesaurie van de Globale Beheren

3.1.1 RSZ-Globaal Beheer
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2015 een saldo van 
-857 miljoen euro. Dat is een verbetering met 139 miljoen euro ten opzichte van 31 decem-
ber 2014 (-998 miljoen euro).

In 2015 was het kassaldo overwegend negatief. Het gemiddelde dagsaldo was -1,3 miljard 
euro (in 2014: -2,8 miljard euro).

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo van 
de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.
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Grafiek 4 –  Gemiddelde dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2014 en 2015 (in euro)
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16 Tussen 2009 en 2014 kende de Staat een bijkomende staatstoelage toe bovenop de gewone dotatie om het evenwicht 
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Het dieptepunt van het negatieve saldo ligt in 2015 in juli, terwijl dat in de vorige jaren 
steeds in de periode oktober-november was. Die verschuiving is het gevolg van de over-
dracht van een deel van de uitgaven van sociale zekerheid tengevolge van de zesde staats-
hervorming. De bijkomende staatstoelage is in 2015 geschrapt16 en daarnaast wordt ook de 
alternatieve financiering uit de ontvangsten van de btw verminderd. In tegenstelling tot de 
evenwichtsdotatie, waarvan de helft pas in november werd gestort, worden de middelen uit 
de alternatieve financiering elke maand verminderd.

De RSZ-Globaal Beheer financiert zijn tekorten met leningen op korte termijn. Hij kan een 
beroep doen op een kredietlijn bij het Agentschap van de Schuld17, repo’s18 op de portefeuille 
of het trekkingsrecht op schatkistbons (BTB)19. In 2015 heeft de RSZ-Globaal Beheer vooral 
leningen gesloten bij het Agentschap van de Schuld (56,4 % van de middelen is geleend via 
het Agentschap, tegenover 35 % in 2014). Omdat het te financieren tekort gemiddeld lager 
lag dan in de vorige jaren, heeft de RSZ-Globaal Beheer vaker een beroep gedaan op de 

16  Tussen 2009 en 2014 kende de Staat een bijkomende staatstoelage toe bovenop de gewone dotatie om het even-
wicht van de sociale zekerheid op het niveau van de ESR-rekeningen te verzekeren (vandaar de naam evenwichts-
dotatie). Van die evenwichtsdotatie kreeg de RSZ-Globaal Beheer 90 % en het RSVZ-Globaal Beheer 10 %.

17  Kredietlijn van 1,7 miljard euro bij het Agentschap van de Schuld.
18  Repo’s zijn leningen op korte termijn op de privémarkt. Een repoverrichting bestaat erin tegen een bepaald per-

centage (reporentevoet) contante middelen van een tegenpartij te krijgen door bij die partij financiële effecten in 
onderpand te geven. Na afloop van de repo geeft de tegenpartij de effecten aan de lener terug als die de contante 
middelen terugbetaalt, vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen reporentevoet.

19  Dit zijn effecten op korte termijn uitgegeven door de Belgische Staat in euro of in een munt van een andere lidstaat 
van de OESO.
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kredietlijn bij het Agentschap. Die financieringswijze is minder voordelig dan een beroep 
doen op leningen (met de portefeuille als onderpand): door de dalende rentevoeten zou de 
marktrente 0 % of minder kunnen zijn, terwijl de RSZ-Globaal Beheer aan het Agentschap 
wel een rente moet betalen.

Terwijl de gemiddelde rentekost in 2014 nog positief was (0,131 %), lag de gemiddelde ren-
tevoet van de verschillende financieringsmechanismen in 2015 op -0,038 %. Sinds april 
2015 wordt het dagelijkse tekort in hoofdzaak gefinancierd met een negatieve rente. Hier-
door levert de financiering van de dagelijkse tekorten een opbrengst op van 0,7 miljoen 
euro in 2015, tegenover een kost van 3,58 miljoen euro in 2014.

3.1.2 RSVZ-Globaal Beheer

Tabel 5 –  Kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december (in miljoen euro)

Bedragen 2013 2014 2015 ∆
2015 -2014  %

Aangehouden op de financiële rekeningen 26,7 9,7 14,5 4,8 49,5

Beleggingen 2.190,6 2.487,3 2.122,0 -365,3 -14,7

OlO-portefeuille - - 600,0   

Totale beschikbare middelen 2.217,3 2.497,0 2.736,4 239,4 9,6

Bron: RSVZ, documenten over de kastoestand van het sociaal statuut van de zelfstandigen en de evolutie 
van de beschikbare financiële middelen, toestand op 31 december

Op 31 december 2015 had het RSVZ 2.736,4 miljoen euro aan beschikbare middelen. Dat is 
9,6 % meer dan op 31 december 2014.

In 2015 heeft het RSVZ in totaal 1,8 miljoen euro intrest op zijn bankrekeningen geïnd, te-
genover 9,8 miljoen euro in 2014. Dat valt te verklaren door de daling van de intrestvoeten 
die de banken verlenen en door de consolidatiemaatregelen.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen over de consolidatie van de financiële activa van 
de overheid20 en zoals in juli 2014 met de minister van Financiën was afgesproken, heeft het 
RSVZ op de laatste werkdag van elk kwartaal zijn liquide middelen op bankrekeningen bij 
de Schatkist gezet. Op 31 maart 2015 was dat 1,77 miljard euro, op 30 juni 2015 1,92 miljard 
euro, op 30 september 1,55 miljard euro en op 31 december 1,72 miljard euro. Al die beleg-
gingen werden gedaan tegen een intrestvoet van nul.

Op 7 januari 2015 belegde het RSVZ 600 miljoen euro op de 48-urenrekening bij de Schat-
kist. Ook die belegging had een nulrendement.

Op 12 oktober 2015 investeerde het RSVZ 600 miljoen euro in twee obligatieportefeuilles 
waarvan het discretionaire beheer werd toevertrouwd aan twee bankinstellingen.

Het nettorendement van die portefeuilles beliep 4,6 miljoen euro voor 2015.

20  Artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
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3.2 Reserves van de Globale Beheren

3.2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer21 is samengesteld uit lineaire obligaties 
(OLO’s). Deze portefeuille wordt beheerd door vier onafhankelijke beheerders. De beheer-
ders kregen hiervoor in 2015 samen een beheersvergoeding van ongeveer 220.000 euro per 
kwartaal.

Het reservefonds had op 31 december 2015 een inventariswaarde van 5.730 miljoen euro. De 
waarde van de portefeuille is in 2015 maar met 26,1 miljoen euro gestegen. De beheerders 
realiseerden een positief rendement van 0,5 % in 2015, wat veel minder is dan het rende-
ment dat werd behaald in 2014 of in de jaren daarvoor. De dalende rentes hebben een in-
vloed gehad op de portefeuille.

3.2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds)22 is voor 
90 % eigendom van de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % van het RSVZ-Globaal Beheer23.

Op 31 december 2015 bevatte het fonds 1.168,1 miljoen euro aan gestorte bedragen. Dat be-
drag is ongewijzigd ten opzichte van 2014, omdat er in 2015 geen middelen zijn gestort in 
het fonds.

Het beheer van het Toekomstfonds heeft in 2015 een resultaat opgeleverd van 4,9 miljoen 
euro. Daardoor is de totale waarde van het fonds gestegen tot 1.632,8 miljoen euro. Sinds de 
oprichting is 464,6 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten gerealiseerd.

Eind 2015 is 99 % van de portefeuille belegd in lineaire obligaties, terwijl dit in 2014 89 % 
was. De negatieve rente heeft ervoor gezorgd dat eind 2015 maar 4,4 miljoen euro werd 
aangehouden op korte termijn, tegenover 180 miljoen euro eind 2014.

3.2.3 RSVZ-Globaal Beheer
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toege-
wezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2015 had dat 
fonds een waarde van 2.323,513 miljoen euro (+266,1 miljoen euro t.o.v. 31 december 2014, 
wat voortvloeit uit het positieve resultaat van het boekjaar).

Naast die boekhoudkundige reserves heeft het RSVZ nog twee andere reservefondsen: het 
saldo van de overgedragen resultaten van de jaren tot en met 2005 (479,2 miljoen euro) en 
een aandeel van 10 % in de middelen van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskun-
dige Verzorging.

21  Het reservefonds is in de jaren 1990 aangelegd met de reserves die de instellingen bij de invoering van het Globaal 
Beheer (in 1995) ter beschikking hebben gesteld van de RSZ. Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid kan ook 
beslissen om een deel van de liquiditeitsoverschotten op de financiële rekeningen aan de reserves toe te voegen. 
Van die mogelijkheid heeft het comité gebruik gemaakt in 2000 en 2001 (zie Rekenhof, “Recente evolutie van de 
sociale zekerheid vanuit organisatorisch en financieel oogpunt”, 160e Boek, september 2003, p. 201-205).

22  Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
23  Artikel 114 van de programmawet van 22 december 2008.
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Hoofdstuk 2

Analyse van de begrotingsmaatregelen

1 Uitvoering van de begroting

1.1 Saldi 2015

Tabel 6 –   Vergelijking begrotingssaldi (in miljoen euro)

 Initiële 
begroting 2015

Aangepaste 
begroting 2015 Realisaties 2015

RSZ-Globaal Beheer -65,6 -148,0 320,6

RSVZ-Globaal Beheer -85,0 -46,3 222,0

RIZIV-Geneeskundige Verzorging 0,0 0,0 -250,9

Saldo -150,6 -194,3 291,7

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

In 2015 bedraagt het begrotingssaldo +291,7 miljoen euro, een verbetering met 486 miljoen 
euro ten opzichte van de ramingen in de aangepaste begroting. Die verbetering is het ge-
volg van de verbetering van het begrotingssaldo van de RSZ-Globaal Beheer (+468,6 mil-
joen euro) en het RSVZ-Globaal Beheer (+268,3 miljoen euro). Het saldo van het RIZIV-
Geneeskundige Verzorging ligt daarentegen lager dan geraamd (-250,9 miljoen euro).

1.2 RSZ-Globaal Beheer

1.2.1 Ontvangsten

Tabel 7 –   Vergelijking ramingen en realisaties ontvangsten RSZ-Globaal Beheer (in miljoen euro)

 Initiële 
begroting 2015

Aangepaste 
begroting 2015

Realisaties 
2015

Bijdragen 45.877,3 45.819,5 47.640,7

Toelagen van de overheden 8.044,1 7.933,0 7.927,0

Alternatieve financiering 5.059,2 5.897,9 5.602,3

Andere ontvangsten 2.423,1 2.500,3 2.382,9

Totaal 61.403,7 62.150,7 63.552,9

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

De begrotingsontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer liggen 3,5 % hoger dan de ramingen 
van de initiële begroting en 2,3 % hoger dan de ramingen van de aangepaste begroting.

Analyse van de begrotingsmaatregelen
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1.2.2 Uitgaven

Tabel 8 –   Uitgaven 2015 RSZ-Globaal Beheer (in miljoen euro)

 Initiële  
begroting 2015

Aangepaste 
begroting 2015

Realisaties  
2015

Prestaties 38.821,3 39.587,8 39.158,8

Pensioenen 22.736,4 23.156,5 23.075,9

Werkloosheid 8.764,1 8.876,5 8.574,8

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 6.827,4 6.825,2 7.033,4

Arbeidsongevallen en beroepsziekten 482,8 474,8 465,0

Mijnwerkers en zeevarenden 10,6 10,0 9,7

Aanpassing uitkeringen aan de welvaart 0,0 244,8 0,0

Werkingskosten 1.059,0 1.086,0 1.053,9

Andere uitgaven 21.588,9 21.624,9 23.019,7

Totaal 61.469,2 62.298,7 63.232,4

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

De uitgaven voor prestaties lagen 0,9 % boven de initiële begroting en 1,1 % lager dan de 
aangepaste begroting.

De werkingskosten24 lagen 3,0 % onder de aangepaste begroting. Zowel de initiële als de 
aangepaste begroting houden rekening met de besparingen in de administratiekosten (zie 
verder punt 2 Regeringsmaatregelen).

De rubriek “Andere uitgaven” bestaat uit de overdrachten aan derden (RIZIV-Geneeskundi-
ge Verzorging, andere OISZ) en uit de bijdragenverminderingen voor specifieke doelgroe-
pen die in de methodologie van het ESR 2010 als uitgaven worden beschouwd.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedroegen in 2015 7.033 miljoen 
euro en overschreden zo de ramingen van de initiële begroting (6.827,4 miljoen euro) met 
205,6 miljoen euro of 3,0 %. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de grotere toename van 
het aantal gerechtigden op een invaliditeitsuitkering. Ook het feit dat sommige besparin-
gen niet zijn uitgevoerd, draagt bij tot de stijging van de uitgaven in 2015.

Pensioenen
De uitgaven voor de pensioenen in het stelsel van de werknemers in 2015 liggen 1,5 % hoger 
dan de initiële ramingen en 0,3 % lager dan de aangepaste ramingen. Dit laatste percentage 
is voornamelijk te verklaren door een overschatting van het aantal gerechtigden, die deels 
wordt gecompenseerd door een onderschatting van de welzijnsmaatregelen, van het bedrag 
van het vakantiegeld en van de pensioenbonus.

24  Met inbegrip van de betalingskosten.
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Werkloosheid
De uitgaven voor het domein werkloosheid liggen 2,2 % onder de ramingen van de initiële 
begroting en 3,4 % onder de aangepaste ramingen. De daling vloeit voort uit de daling van 
het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen ten opzichte van de ramingen bij de aangepaste 
begroting. Het aantal gerechtigden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag blijft 
stabiel, terwijl het aantal gerechtigden in het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskre-
diet is gestegen ten opzichte van het aantal dat bij de aangepaste begroting werd gebruikt.

1.3 RSVZ-Globaal Beheer

1.3.1 Ontvangsten 2015

Tabel 9 –   Vergelijking ramingen en realisaties (in miljoen euro)

 Initiële begroting 2015 Aangepaste  
begroting 2015 Realisaties 2015

Bijdragen 3.857,0 3.948,1 4.194,1

Staatstoelagen 1.394,7 1.378,2 1.383,6

Alternatieve financiering 644,7 683,5 674,0

Andere ontvangsten 28,9 44,0 35,2

Totaal 5.925,3 6.053,8 6.286,9

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

De gerealiseerde ontvangsten liggen 3,9 % hoger dan de ramingen in de aangepaste begro-
ting. Dat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de ontvangsten uit bijdragen door zelfstan-
digen. In 2015 was er niet enkel een stijging van de gestorte bijdragen maar ook van het 
inningspercentage25.

De nieuwe berekening van de bijdragen26 heeft een positieve weerslag van 43,2 miljoen 
euro, wat overeenstemt met ongeveer 1 % van de totale ontvangsten uit bijdragen door 
zelfstandigen.

In de aangepaste begroting is de geraamde opbrengst van de fraude, d.i. 14,3 miljoen euro, 
vermeld bij de ontvangsten (andere ontvangsten), terwijl ze in de initiële begroting werd 
vermeld als vermindering van de uitgaven.

De realisaties omvatten niet de opbrengst van de fraudebestrijding, wat grotendeels het 
verschil tussen de “andere ontvangsten” en het bedrag in de aangepaste begroting verklaart.

25  Dat percentage bedraagt 101,23 %, terwijl het voor de berekening van de begroting vermelde percentage, dat 
gebaseerd is op het gemiddelde van de laatste vier jaren, 98,29 % bedroeg. 

26  Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen; 
koninklijk uitvoeringsbesluit van 24 januari 2014. Zie verder het artikel “RSVZ: Nieuwe berekening van de sociale 
bijdragen van de zelfstandigen” in deel III van dit Boek.
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1.3.2 Uitgaven 2015

Tabel 10 –   Vergelijking ramingen en realisaties (in miljoen euro)

 Initiële  
begroting 2015

Aangepaste  
begroting 2015 Realisaties 2015

Prestaties 3.747,2 3.816,5 3.774,2

Pensioenen 3.330,8 3.377,1 3.355,7

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 404,5 406,8 410,8

Faillissementsverzekering en  
palliatieve zorgen

11,9 11,7 7,7

Aanpassing uitkeringen aan de wel-
vaart

0,0 20,9 0,0

Werkingskosten 93,6 91,2 93,1

Andere uitgaven 2.169,4 2.192,4 2.197,7

Totaal 6.010,2 6.100,1 6.065,0

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

Bij de opmaak van de initiële begroting had de regering beslist de welvaartsenveloppe niet 
langer te betalen via de sociale zekerheid, maar via de belastingen (fiscalisering)27. Voor de 
aangepaste begroting werd ze echter in de uitgaven van het Globaal Beheer vermeld.

Die enveloppe bestaat uit pensioenen (18,1 miljoen euro), ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ringuitkeringen (2,7 miljoen euro) en de faillissementsverzekering (70.000 euro). De cijfers 
van de realisatie van de aanpassing aan de welvaart zijn in de respectieve uitgavenrubrie-
ken vermeld.

De gerealiseerde uitgaven liggen lichtjes lager dan de laatste gebudgetteerde bedragen. Dat 
verschil is hoofdzakelijk terug te vinden in de pensioenuitgaven.

27  Notificatie van de ministerraad van 15 oktober 2014, p. 43.
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1.4 RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.4.1 Ontvangsten

Tabel 11 –   Vergelijking  ramingen  en  realisaties  ontvangsten  van het RIZIV-Geneeskundige Verzor-
ging (in miljoen euro)

 Initiële  
begroting 2015

Aangepaste  
begroting 2015 Realisaties 2015

Bijdragen(*) 1.062,4 1.075,0 1.075,0

Alternatieve financiering 2.869,6 2.856,5 2.860,9

Andere ontvangsten 24.028,0 24.013,8 23.961,9

Totaal 27.960,0 27.945,3 27.897,8
(*) De FOD Sociale Zekerheid heeft de inhouding op pensioenen in de voorlopige ontvangsten opgenomen 

als een bijdrage van het RIZIV en niet als een storting door de FPD (RVP) die de bijdrage int. In de Alge-
mene Toelichting bij de initiële en de aangepaste begroting werd die bijdrage nog beschouwd als een 
overdracht van de FPD (RVP). Om de homogeniteit van de gegevens te behouden, is de inhouding in de 
begrotingsramingen van deze tabel ook opgenomen onder de bijdragen van het RIZIV (en niet onder de 
andere ontvangsten).

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging liggen 0,2 % lager dan de aange-
paste begroting. De daling met 47,5 miljoen euro is vooral het gevolg van de lagere financie-
ring door de Globale Beheren (-51,9 miljoen euro).

1.4.2 Uitgaven

Tabel 12 –   Vergelijking ramingen en realisaties uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (in 
miljoen euro)

 Initiële  
begroting 2015

Aangepaste  
begroting 2015 Realisaties 2015

Prestaties 23.846,8 23.851,8 23.753,6

Werkingskosten 990,1 976,8 977,1

Andere uitgaven 3.123,1 3.116,7 3.418,0

Totaal 27.960,0 27.945,3 28.148,7

Bron: voor de initiële begroting 2015: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting: Algemene µtoelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de 
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2016)

De uitgaven liggen 203,4 miljoen euro hoger dan de ramingen in de aangepaste begroting. 
De uitgaven voor prestaties liggen 98,2 miljoen euro lager dan de aangepaste globale begro-
tingsdoelstelling, terwijl de uitgaven voor de rubriek “Andere uitgaven” dan weer 301,3 mil-
joen euro hoger liggen dan de aangepaste ramingen. Het verschil tussen de ramingen en 
de werkelijke uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven” houdt vooral verband met de weinig 
transparante wijze waarop de gegevens in de initiële en aangepaste begroting worden voor-
gesteld. Zoals in het volgende punt wordt toegelicht, zitten binnen de globale begrotings-
doelstelling een aantal posten waarvan al vooraf duidelijk is dat ze niet zullen worden uit-
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gegeven. In de begrotingsramingen wordt dit uitgedrukt door de niet uit te geven bedragen 
af te trekken van het totaal van de uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven” (de globale 
begrotingsdoelstelling blijft behouden op het bedrag berekend overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen). Door die werkwijze geeft de vergelijking van de begrotingsramingen met 
de voorlopige realisaties voor de rubriek “Andere uitgaven” geen juist beeld (die vaststelling 
geldt trouwens ook voor de globale begrotingsdoelstelling, zie volgend punt).

De werkingskosten zijn gedaald met 13 miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting, 
dit door de opgelegde besparing van 20 miljoen euro (16 miljoen euro op geneeskundige 
verzorging en 4 miljoen euro op uitkeringen) op de administratiekosten van de verzeke-
ringsinstellingen met uitzondering van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(HZIV) tijdens de begrotingscontrole in mei 2015.

1.4.2.1 Evolutie van de globale begrotingsdoelstelling
Bij de opmaak van de begroting 2015 (oktober 2014) heeft de regering de globale begro-
tingsdoelstelling voor de geneeskundige verzorging vastgesteld op 23.846,8 miljoen euro. 
Dat bedrag houdt rekening met een besparing van 769 miljoen euro28. Omdat de globale 
begrotingsdoelstelling lager ligt dan de verwachte uitgaven bij ongewijzigd beleid (de tech-
nische ramingen), die werden geraamd op 24.201,9 miljoen euro, zijn besparingsmaatre-
gelen nodig voor 355,1 miljoen euro (zie punt 2.5). De rest van de gevraagde besparing van 
769 miljoen euro wordt verwezenlijkt door de budgettaire marge niet in te vullen.

Bij de begrotingscontrole in april 2015 is de globale begrotingsdoelstelling verhoogd met 
5 miljoen euro om het nieuwe beleid voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren uit te voeren. In juli 2015 legde de regering bovendien voor 169 miljoen euro aan 
bijkomende onderbenuttingen op, omdat de uitvoering van sommige maatregelen vertra-
ging heeft opgelopen en daardoor in de begrotingsdoelstelling te hoge bedragen zijn inge-
schreven.

Realisaties voor 2015
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in 
2015 23.753,6 miljoen euro, wat 98,2 miljoen euro minder is dan de globale begrotingsdoel-
stelling (23.851,8 miljoen euro). Het RIZIV vergelijkt de uitgaven met het gedeelte van de 
globale begrotingsdoelstelling dat voor de terugbetaling van prestaties beschikbaar was. 
Daardoor is voor de vergoeding van de verstrekkingen nog 23.593,4 miljoen euro beschik-
baar, d.i. 258,4 miljoen euro minder dan de globale begrotingsdoelstelling. De volgende 
posten zijn niet meegeteld29:

28  Die besparing is het verschil tussen het normbedrag voor 2015 (25.331,8 miljoen euro), verminderd met de in dat 
bedrag begrepen onderbenutting, en het door de regering vastgestelde normbedrag. 

29  Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat die uitgaven niet zijn meegeteld bij de berekening van de financie-
ringsbehoeften van het RIZIV. In de begrotingsramingen wordt dit duidelijk gemaakt door het niet gefinancierde 
deel in mindering te brengen van de begrote uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven”.
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• een bedrag van 76,0 miljoen euro aan uitgaven die ook buiten de globale begrotings-
doelstelling zijn begroot (en dus twee keer zijn geteld) of die verband houden met uitga-
venposten buiten de globale begrotingsdoelstelling30;

• een bedrag van 112,8 miljoen euro voor het aandeel van buitenlands verzekerde recht-
hebbenden in de uitgaven van de ziekenhuizen, dat bij het RIZIV wordt opgenomen in 
de rubriek “internationale verdragen” (buiten de globale begrotingsdoelstelling);

• een bedrag van 69,6 miljoen euro aan onderbenuttingen;

Als de uitgaven worden vergeleken met het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling 
dat voor de terugbetaling van prestaties beschikbaar was (23.593,4 miljoen euro), is er in 
2015 160,2 miljoen euro meer uitgegeven.

In een aantal partiële begrotingsdoelstellingen worden overschrijdingen opgetekend. 
De overschrijding is het grootst bij de farmaceutische specialiteiten, waar de uitgaven 
240,6 miljoen euro hoger liggen dan begroot. Ook voor een aantal andere partiële begro-
tingsdoelstellingen liggen de uitgaven boven de ramingen, bv. bij de honoraria tandheel-
kundigen (18,8 miljoen euro), de regularisaties (28,5 miljoen euro), de logopedie (5 miljoen 
euro) en de kinesitherapeuten (22,5 miljoen euro). Naast die overschrijdingen zijn er nog 
een aantal onderbenuttingen, waarvan de belangrijkste bij de verpleegdagprijs (183,9 mil-
joen euro). Deze over- en onderschrijdingen zijn voornamelijk het gevolg van het verkeerd 
inschatten van het effect van een maatregel of uitgaventrend, of het later invoeren van de 
besparingsmaatregelen.

1.4.2.2 Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
Als de uitgaven voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging hoger liggen dan de 
globale begrotingsdoelstelling, moeten de verzekeringsinstellingen 25 % van dat verschil 
zelf financieren (met middelen uit hun bijzondere reservefondsen of met bijdragen van de 
verzekerden). Als de uitgaven daarentegen lager liggen dan de globale begrotingsdoelstel-
ling, krijgen de verzekeringsinstellingen 25 % van dat verschil als boni (systeem van de 
financiële verantwoordelijkheid). Die boni komen terecht in het bijzonder reservefonds van 
elke verzekeringsinstelling. De instelling kan dat in de toekomst gebruiken om eventuele 
tekorten te dekken. Het RIZIV maakt de afrekening als het de rekeningen opmaakt. Gecu-
muleerd bevatten die bijzondere reservefondsen 628,3 miljoen euro aan boni (toestand na 
de afsluiting van de rekeningen 2011).

In 2016 is een oplossing uitgewerkt voor de problemen met de toepassing van de normatieve 
verdeelsleutel die wordt gebruikt voor de berekening van de financiële verantwoordelijk-
heid31. De boni en de mali worden met terugwerkende kracht herberekend op basis van 
verrichte prestaties en niet meer op basis van globale uitgaven.

30  Zo is de kostprijs voor sommige beleidsmaatregelen met betrekking tot de ziekenhuisverpleging volledig geraamd 
in de partiële begrotingsdoelstelling voor de ziekenhuizen, terwijl die uitgaven (door de financieringswijze) deels 
worden gefinancierd door de federale Staat (en daardoor bij het RIZIV worden opgenomen in een specifieke ru-
briek buiten de globale begrotingsdoelstelling). 

31  Artikelen 28 en 29 van de wet van 22 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. 
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De verzekeringsinstellingen hebben in 2015 samen 172,4 miljoen euro meer uitgaven  
geboekt dan ze mochten besteden32. Bij de afsluiting van de rekeningen betaalt het RIZIV 
de verzekeringsinstellingen met een mali 75 % van de meeruitgaven terug. Verzekerings-
instellingen die een boni hebben gerealiseerd, moeten dat volledig aan het RIZIV terug-
storten (zij zullen hun aandeel van 25 % pas krijgen als het RIZIV de rekeningen van de 
geneeskundige verzorging heeft opgesteld).

Aan de verzekeringsinstellingen toe te kennen boni/mali (2012-2015)
Voor de berekening van de boni/mali worden de uitgaven van elke verzekeringsinstelling 
vergeleken met haar begrotingsaandeel (d.i. het gedeelte van de globale begrotingsdoel-
stelling dat ze mag gebruiken voor de betaling van verstrekking). Dat begrotingsaandeel 
wordt voor 70 % bepaald op basis van het aandeel van de verzekeringsinstelling in de voor-
lopige uitgaven van de vorige jaren en voor 30 % volgens de gemeenschappelijke normatieve 
verdeelsleutel vastgesteld op basis van de definitieve financiële verantwoordelijkheid over 
2008.

Voor de bepaling van het begrotingsaandeel wordt geen rekening gehouden met de uitga-
ven die het RIZIV rechtstreeks aan de zorgverleners betaalt. Vanaf 2013 worden bovendien 
ook de gereserveerde bedragen afgetrokken van dat begrotingsaandeel33.

De volgende tabel geeft een raming van de boni/mali voor de verzekeringsinstellingen voor 
de nog niet afgesloten jaren (2013, 2014 en 2015). Die boni zullen bij de definitieve toeken-
ning moeten worden gestort in de bijzondere reservefondsen en kunnen alleen worden 
gebruikt voor de financiering van latere tekorten.

32  Vier verzekeringstellingen gaven samen 212,6 miljoen euro meer uit dan hun aandeel in de begrotingsdoelstelling 
en drie verzekeringsinstellingen samen een 40,1 miljoen euro minder uitgave. Bron: Algemeen Beheerscomité van 
het RIZIV, Voorlopige afsluiting van de rekeningen van de geneeskundige verzorging, juni 2015.

33  Wijziging van artikel 197, § 3, van de Ziekteverzekeringswet door de wet van 19 maart 2013 houdende diverse be-
palingen inzake gezondheid (I).
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Tabel 13 –   Raming van boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsinstel-
lingen (in miljoen euro)

 2013 2014 2015

Globale begrotingsdoelstelling 26.676,6 27.861,6 23.851,8

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks 
ten laste neemt

-1.462,1 -1.970,2 -608,7

Gereserveerde bedragen -63,2 -139,1 -120,2

Door de verzekeringsinstellingen 
te besteden bedrag

25.151,3 25.752,3 23.122,9

Uitgaven van de verzekerings-
instellingen

-24.950,7 -25.520,7 -23.415,6

Tegoed/tekort 200,6 231,6 -292,7

Aandeel van 25 % dat bij de 
definitieve afrekening verrekend 
wordt in de bijzondere reserve-
fondsen van de verzekerings-
instellingen

50,2 57,9 -73,2

Bron: RIZIV, nota’s van de Algemene Raad 2015/019 en 2016/030 corr – Voorschot op de definitieve af-
sluiting van de rekeningen 2014 en 2015, en nota’s van de Algemene Raad 2015/024 en 2016/010 - Finan-
ciële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, gereserveerde bedragen.

2 Regeringsmaatregelen
2.1 Overzicht

In 2015 heeft de regering zowel bij de begrotingsopmaak als bij de begrotingscontrole maat-
regelen genomen voor een bedrag van 2,3 miljard euro.

De volgende tabel geeft een verdeling van de maatregelen per stelsel.

Tabel 14 –  Verdeling van de begrotingsmaatregelen per stelsel

Geraamde weerslag

RSZ-Globaal Beheer 937,8

RSVZ-Globaal Beheer 27,6

RIZIV-Geneeskundige Verzorging 1.005,6

Besparing werkingskredieten OISZ 206,4

Strijd tegen de sociale fraude (zie ook punt 3) 107,76

Totaal 2.285,1

Bron: Rekenhof, gegevens op basis van de gedetailleerde beslissingen bij de begroting

2.2 Algemene maatregel: besparing op de werkingskredieten

Bij de opmaak van de begroting 2015 heeft de regering aan de OISZ een lineaire besparing 
opgelegd van 4 % op de personeelsuitgaven en 20 % op de werkingsuitgaven. De opbrengst 
ervan is voor 2015 geraamd op 93 miljoen euro. Bovenop dat bedrag komt nog een besparing 
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van 9 miljoen euro door de beslissing om de lonen in 2015 niet te indexeren. Bij de opmaak 
van de begroting bedraagt de totale besparing bijgevolg 102 miljoen euro, verdeeld over het 
stelsel van de werknemers (75,6 miljoen euro), het stelsel van de zelfstandigen (8,2 mil-
joen euro), de geneeskundige verzorging (12 miljoen euro) en de stelsels buiten het Globaal 
Beheer (6,2 miljoen euro). Bovenop de lineaire besparingen heeft de regering in 2015 een 
structurele besparing gevraagd van 7,5 miljoen euro op de werkingsuitgaven en investerin-
gen van de OISZ. Het college van de OISZ oordeelde dat het geheel van deze besparingen 
de werking van de sociale zekerheid in het gedrang zou brengen. De regering is akkoord 
gegaan met het voorstel van het College om de besparing in 2015 met 19,4 miljoen euro te 
verminderen om de problemen, vooral op het vlak van IT, op te vangen. De OISZ zullen die 
in 2015 niet te verwezenlijken besparing spreiden over een periode van drie jaar, volgens 
hun mogelijkheden. Voor 2016 en 2017 wordt een besparing voorgesteld van 8,4 miljoen 
euro en 13,9 miljoen euro34. Zowel de toezichthoudende minister als de minister van Begro-
ting hebben het aangepaste besparingstraject voor de komende jaren aanvaard.

Naast die besparingen die reeds in de begrotingen van de OISZ zijn opgenomen, heeft de 
regering bij de initiële begroting 2015 en de begrotingscontrole 2015 een onderbenutting 
op de werkingskredieten opgelegd van 96,9 miljoen euro. Die onderbenutting wordt niet  
verdeeld over de OISZ en verschijnt in de begrotingsstukken als een correctie van het vorde-
ringensaldo (ESR-correctie). De verwezenlijking ervan wordt ook globaal beoordeeld, voor 
alle OISZ samen. In totaal moeten de OISZ dus 206,4 miljoen euro besparen, d.i. de lineaire 
besparing voor een bedrag van 102 miljoen euro, de structurele besparing van 7,5 miljoen 
euro en de opgelegde onderbenutting van 96,9 miljoen euro.

In 2015 realiseerden de OISZ een onderbenutting van 171,7 miljoen euro, waarvan 82,3 mil-
joen euro op de uitgaven van de beheersbegroting (d.i. de uitgaven voor het beheer van de 
OISZ) en 89,4 miljoen euro op de uitgaven van de opdrachtenbegroting35. Voor die laatste 
is alleen rekening gehouden met uitgaven die geen verband houden met de betaling van de 
prestaties aan de sociaal verzekerden.

34  Te vermeerderen met 7,5 miljoen euro op jaarbasis (structurele besparing op de werkingsuitgaven en investeringen 
van de OISZ).

35  Met inbegrip van de sector geneeskundige verzorging. 
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Tabel 15 –  Onderbenutting in de beheersuitgaven en in de uitgaven van de opdrachtenbegroting an-
dere dan de uitgaven voor prestaties (in miljoen euro)

Begroting Realisatie

Beheersuitgaven

Personeelsuitgaven 691,6 670,0

Werkingsuitgaven 262,2 239,0

Investeringsuitgaven 82,8 45,2

Totaal 1.036,6 954,2

Opdrachtenuitgaven

Stelsel Werknemers 186,7 175,9

Stelsel Zelfstandigen 3,9 4,0

Geneeskundige Verzorging 295,8 268,9

Buiten Globaal Beheer 113 61,1

Totaal 599,4 509,9

Bron: college van de OISZ, vergadering 11 maart 2016, monitoring van de onderbenutting OISZ 2016

Procentueel is 7,9 % van de totale vooropgestelde beheersuitgaven niet besteed. De per-
soneelsuitgaven liggen ongeveer 3,1 % onder de definitieve begrotingscijfers van de OISZ. 
Bij de werkingsuitgaven is er een onderbenutting van 8,8 %. De hoogste onderbenuttings-
graad (45 %) ligt bij de investeringen. Dit is grotendeels het gevolg van de overdrachten uit 
het voorgaande jaar. Door tijdsgebrek of andere redenen (planning, moeilijkheden bij de 
aanbesteding …) zijn investeringen vaak uitgesteld. De kredieten worden vervolgens over-
gedragen naar het volgende begrotingsjaar. Uit een analyse blijkt dat 54,4 % (44,8 miljoen 
euro) van de totale onderbenutting voortkomt van overgedragen kredieten uit het voor-
gaande jaar voor investeringen die opnieuw worden uitgesteld of die werden geschrapt.

Tal van instellingen36 zijn betrokken in consolidatieprocessen waarbij wordt gestreefd naar 
een efficiënter beheer van middelen. De fusies van die instellingen zorgen in eerste instan-
tie voor bijkomende kosten en zullen pas op termijn leiden tot mogelijke efficiëntiewinsten 
en kostenbesparingen.

Die ontwikkelingen verklaren dat de marge voor bijkomende onderbenuttingen binnen de 
beheersuitgaven beperkt is en dat de OISZ in hun rapportering over de onderbenutting ook 
89,4 miljoen euro aan uitgaven uit de opdrachtenbegrotingen meetellen. Die niet bestede 
uitgaven zitten verspreid over de verschillende stelsels.

Bij de RSZ-Globaal Beheer is de onderbenutting van 10,8 miljoen euro te vinden bij de uit-
keringen voor herscholing door het RIZIV en de externe overdrachten van RVP.

In de stelsels buiten Globaal Beheer liggen vooral de uitgaven voor het Asbestfonds, het 
Fonds voor Medische Ongevallen en de vergoedingen inzake outplacement en opleiding 
voor risicogroepen van de RVA meer dan de helft lager dat wat voor de periode is begroot. 

36  RSZ, DIBISS, FAO, FBZ, HVKZ.
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Het is in hoofdzaak in deze groep dat de realisaties duidelijk onder de begrotingsramingen 
liggen. De verklaring hiervoor is enerzijds te wijten aan gebrekkige uitvoering van bepaalde 
maatregelen (Fonds voor Medische Ongevallen) en anderzijds een gebrekkige afstemming 
van de ramingen met de effectieve uitgaven.

Bij het RIZIV-Geneeskundige Verzorging heeft de onderbenutting van 26,9 miljoen euro 
vooral betrekking op de uitgaven voor het sociaal statuut van geneesheren37, de overeen-
komsten tussen het Verzekeringscomité van het RIZIV en derden voor studieopdrachten of 
in de tijd beperkte vergoedingen van experimentele of innoverende behandelingen (over-
eenkomsten “artikel 56”) en de financiële steun voor projecten op het vlak van e-Gezondheid 
(e-med, e-monitoring). In de geneeskundige verzorging bestaat het risico dat de onderbe-
nutting twee keer wordt meegeteld. De regering heeft voor 2015 immers ook een specifieke 
onderbenutting van 35 miljoen euro opgelegd voor het RIZIV-Geneeskundige Verzorging. 
Het RIZIV mag de onderbenutting realiseren op de uitgaven binnen of buiten de globale 
begrotingsdoelstelling. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat sommige 
uitgaven worden begroot in en buiten de begrotingsdoelstelling38.

2.3 RSZ–Globaal Beheer

2.3.1 Bijdragen
Bij de opmaak van de begroting 2015 heeft de regering maatregelen genomen om de werkge-
legenheid te verhogen en de economische groei te ondersteunen. Het competitiviteitspact 
voor de privésector zou de tewerkstelling voor de lagere lonen moeten verhogen. Voor 
2015 is ook voorzien in een aanpassing van de werkbonus (d.i. de vermindering van de 
werknemersbijdrage). Naar aanleiding van de invoering van de “witte kassa” in de horeca 
zijn voor die sector in 2015 enkele bijkomende maatregelen uitgewerkt.

Bijkomende opbrengsten door de invoering van de starterjobs
In het kader van de versterking van de werkgelegenheid zou worden gewerkt rond starter-
jobs gericht op risicogroepen. De starter-jobs zouden bijdragen aan hogere ontvangsten 
inzake sociale bijdragen. Tot op heden is er nog geen uitvoering gegeven aan de starter-jobs 
waardoor er geen bijkomende ontvangsten zijn.

Uitstel van het competitiviteitspact
De aanpassing van de structurele bijdrageverminderingen waarin het competitiviteitspact 
voorzag39, werd uitgesteld (geraamde meerontvangst: 300 miljoen euro) en is opgenomen in 
het sociale deel van de algemene taxshift die vanaf het tweede kwartaal 2016 van kracht is 
en die erop is gericht het percentage van de werkgeversbijdragen te doen dalen van 32,4 % 
in 2015 tot 25 % in 2018 (in combinatie met de aanpassing van de forfaits van de structurele 
bijdragevermindering en van de structurele bijdragevermindering voor lage en hoge lonen).

37  Zorgverleners die bepaalde voorwaarden naleven, kunnen van het RIZIV een tussenkomst krijgen in de stortingen 
voor het wettelijke pensioen. Die tussenkomst wordt globaal aangeduid als “sociaal statuut”.

38  Bv. artikelen 56-22.
39  Die regeling is uitgewerkt in de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werk-

gelegenheid en relance.
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Aanpassing van de werkbonus
In 2015 is ook het systeem van de werkbonus (d.i. de vermindering van de werknemersbijdra-
ge van 13,07 % van het brutoloon) aangepast voor de lage lonen. Vanaf 1 augustus 2015 wer-
den de loonschijven en de verminderingsbedragen aangepast40.

Invoering van flexi-jobs in de horecasector
Een bijkomende maatregel in de horecasector is de invoering van de flexi-jobs waarop een 
bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 25 % is verschuldigd in plaats van de gewone 
werkgevers- en werknemersbijdragen. Die maatregel is niet zoals gepland in werking ge-
treden op 1 juli 2015, maar pas op 1 december 201541. De geraamde opbrengst van 14 miljoen 
euro is dan ook niet gerealiseerd.

Vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen op overuren in de horecasector
Vanaf 1 oktober 2015 is ook het systeem van overuren in de horeca aangepast, waardoor het 
aantal uren waarop geen sociale bijdragen verschuldigd zijn, verviervoudigd is (van 90 naar 
300 of 36042). Die maatregel kadert in de strijd tegen zwartwerk in de sector. De praktische 
uitvoering werd echter bemoeilijkt door het uitblijven van een collectieve arbeidsovereen-
komst. In het voorjaar 2016 hebben de sociale partners uit de sector hierover een akkoord 
bereikt zodat de maatregel kan worden toegepast.

Voor de uitvoering van de maatregelen voor de horeca is aan de RSZ een bijkomend wer-
kingsbudget toegekend van 787.500 euro. De RSZ heeft deze bijkomende middelen opge-
nomen in zijn personeels- en informatica-uitgaven voor 2015. Voor de opvolging van de 
flexi-jobs werd de multifunctionele werkgeversaangifte (DMFA) aangepast door te voorzien 
in twee nieuwe werknemerskengetallen.

2.3.2 RIZIV-Uitkeringen
Enkele door de regering geplande maatregelen in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
zijn in 2015 niet gerealiseerd.

• Het voornemen om voor arbeidsongeschikte werknemers na drie maanden ziekte een 
herintegratieplan uit te werken en de toekenning van uitkeringen strenger te maken 
moest 57,4 miljoen euro opbrengen (en 4 miljoen euro voor het RSVZ). De sociale  
partners hebben eind 2015 een positief advies gegeven over de uitvoering van die maat-
regelen. De regeling is daardoor pas vanaf 2016 daadwerkelijk van start gegaan.

• De berekening van de uitkeringen op basis van het loon van de voorbije twaalf maanden 
had 43,5 miljoen euro moeten opbrengen. De uitvoering van die maatregel bleek echter 
technisch moeilijk realiseerbaar, waardoor hij in 2015 niet is uitgevoerd. In 2016 is uit-
eindelijk beslist de berekening te baseren op het laatst gekende loon dat in de DmFA is 
aangegeven.

• De stopzetting van de uitkeringen voor bepaalde categorieën van gedetineerden had in 
2015 2,7 miljoen euro moeten opbrengen. De maatregel is pas op 1 januari 2016 in wer-
king getreden.

40  Koninklijk besluit van 16 september 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering 
van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus.

41  Programmawet van 26 december 2015, titel IV, hoofdstuk 4 (inwerkingtreding: 1 december 2015).
42  Ingeval de entiteit over een geregistreerd kassasysteem beschikt.
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Twee maatregelen zijn wel uitgevoerd, maar de weerslag ervan is moeilijk te becijferen:

• de afschaffing van de hogere uitkering voor arbeidsongeschikte werklozen wanneer de 
werkloosheidsuitkering hoger is dan de uitkering van de ziekteverzekering tijdens de 
eerste zes maanden (geraamde besparing: 15 miljoen euro);

• de verzwaring van de administratieve sancties (geraamde besparing: 5 miljoen euro).

2.3.3 RVA
De regelgeving rond de meeste begrotingsmaatregelen werd aangepast en uitgevoerd. De 
RVA is er echter om verschillende redenen niet in geslaagd het rendement van elke maatre-
gel te meten. Hij onderstreept enerzijds dat het moeilijk is het effect van een maatregel af 
te zonderen van het effect van de conjunctuur, de demografie of andere maatregelen die in 
hetzelfde domein of aanverwante domeinen worden genomen. Anderzijds kunnen de geno-
men maatregelen naast rechtstreekse besparingen ook een onrechtstreeks effect hebben op 
de werkgelegenheid waardoor de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen dalen, en op de 
ontvangsten uit sociale bijdragen en fiscaliteit. Tot slot hebben bepaalde maatregelen ook 
preventieve of ontradende effecten die leiden tot gedragsveranderingen die heel moeilijk te 
evalueren zijn.

Er wordt tussen 2014 en 2015 echter een vermindering van de totale uitgaven inzake soci-
ale prestaties (werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en 
tijdskrediet) van 696,3 miljoen euro vastgesteld. De diensten van de RVA zijn van oordeel 
dat die besparingen het resultaat zijn van verschillende factoren, maar dat een groot deel 
voortvloeit uit de hervormingen die de laatste jaren in de stelsels zijn aangebracht en uit de 
toegenomen controles.

2.3.3.1 Werkloosheid
Vijf maatregelen hebben betrekking op het stelsel van de werkloosheid, met als doel 50 mil-
joen euro besparingen te genereren op de in 2015 betaalde prestaties:

• de schrapping van de anciënniteitstoeslag voor de nieuwe werklozen in 2015;
• de schrapping, in 2015, van de toepassing van de vrijstelling waarmee een werkloze die 

zich in een toestand bevindt die moeilijkheden veroorzaakt op sociaal en familiaal vlak, 
kan worden vrijgesteld van de verplichting om actief of passief beschikbaar te zijn voor 
de arbeidsmarkt;

• het verzwaren, vanaf 2015, van de bestaande administratieve sancties inzake werkloos-
heid;

• het opschuiven naar 65 jaar van de leeftijdslimiet voor de actieve en passieve beschik-
baarheid op de arbeidsmarkt (nieuwe werklozen en bestaande werklozen);

• de aanpassing van de berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkeringen: de referentie-
periodes voor de berekening van de uitkeringen worden verlengd, zodat de uitkeringen 
voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid worden berekend over een referentieperi-
ode van één jaar.

Doordat deze laatste maatregel, waarvan de opbrengst op 13,5 miljoen euro werd geschat, 
zo moeilijk uit te voeren was, werd hij geschrapt en vervangen door een andere maatregel 
in 2016 (zie ook punt 2.3.2).
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Voor de eerste vier maatregelen werd de regelgeving aangepast vanaf 1 januari 201543. Gezien 
de reacties naar aanleiding van de schrapping van de vrijstelling, werd op 15 april 2015 ech-
ter een nieuw koninklijk besluit genomen. Dat voert vanaf 1 januari 2015 opnieuw een regel-
geving in die de werkloze gedurende beperkte periodes in de tijd de mogelijkheid biedt pal-
liatieve verzorging te verstrekken, een ernstig ziek gezins- of familielid te verzorgen of een 
gehandicapt kind jonger dan 21 jaar te verzorgen, met behoud van een forfaitair beperkte 
werkloosheidsuitkering, en met vrijstelling van bepaalde verplichtingen.

Het bedrag van de prestaties in die sector is tussen 2014 en 2015 met 311,1 miljoen euro ge-
daald door de besparingsmaatregelen en de evolutie van de arbeidsmarkt.

2.3.3.2 Tijdelijke werkloosheid
Voor deze sector werden twee maatregelen goedgekeurd om een besparing van 55,8 mil-
joen euro voor 2015 te realiseren44:

• de vermindering van het vergoedingspercentage van 70 naar 65 % van de geplafonneer-
de brutowedde, vanaf 1 januari 2015 voor alle gezinscategorieën;

• de beperking, per werkgever, van het aantal dagen inzake economische werkloosheid, 
vanaf 1 januari 2015.

Voor de eerste maatregel werd de reglementering aangepast vanaf 1 januari 201545, terwijl 
de tweede maatregel werd bevestigd door een wetsartikel dat op 1 april 2016 van kracht 
werd. Deze laatste maatregel heeft dus niet de verwachte opbrengst van 8 miljoen euro in 
2015 gehaald.

Het bedrag van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid is in 2015 weliswaar met 
92,3 miljoen euro gedaald in vergelijking met 2014, maar de RVA kan de opbrengst van de 
vermindering van het vergoedingspercentage niet preciseren. Een wiskundige berekening 
van het percentageverschil over het geheel van de rechthebbenden van tijdelijke werkloos-
heid geeft 37,6 miljoen euro voor 2015, maar die maatregel en de aankondiging van andere 
maatregelen en de controles leiden eveneens tot gedragsveranderingen.

2.3.3.3 Werkloosheid met bedrijfstoeslag
De voorwaarden voor de toegang tot het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) werden verstrengd:

43 Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 
114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit; koninklijk besluit van 
19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering.

44  De verwachte initiële opbrengst van de beperking van het aantal dagen bedroeg 25 miljoen euro. In juli 2015 heeft 
de regering de opbrengst ervan herzien zodat die maatregel 8 miljoen euro in 2015 zou opbrengen en bijkomend 
17 miljoen euro vanaf 2016.

45  Artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 
71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit; ko-
ninklijk besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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• de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten SWT en de 
algemene collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17, evenals voor de overeenkomsten die 
worden verlengd, wordt voor nieuwe instromers opgetrokken van 60 naar 62 jaar;

• de leeftijdsvoorwaarde voor het SWT tegen de voorwaarden van de systemen van 33 jaar 
beroepsloopbaan (zware beroepen) en 40 jaar beroepsloopbaan (lange loopbaan) wordt 
opgetrokken naar 58 jaar voor de nieuwe instromers.

In 2015 wordt een besparing van 36,5 miljoen euro verwacht.

Voor die twee maatregelen werd de reglementering aangepast vanaf 1 januari 201546.

Het bedrag van de SWT-prestaties is weliswaar met 70,1 miljoen euro gedaald tussen 
2014 en 2015 (onder meer ingevolge de vermindering van het aantal nieuwe instromers), 
maar de RVA kan het effect van elke maatregel niet los van de conjunctuurfactor becijferen.

2.3.3.4 Inschakelingsuitkeringen
Er zijn twee maatregelen genomen om de uitgaven 2015 met 28 miljoen euro te doen dalen:

• de verlaging van 30 naar 25 jaar van de maximumleeftijd om een aanvraag voor een in-
schakelingsuitkering in te dienen;

• de voorwaarde van het behalen van een diploma voor personen jonger dan 21 jaar om 
inschakelingsuitkeringen te krijgen.

De reglementering werd in die zin aangepast vanaf 1 januari 2015 voor de eerste maatregel 
en vanaf 1 september 2015 voor de tweede47.

Die maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat het aantal instromers in het stelsel van de 
inschakelingsuitkeringen verder is blijven dalen in 2015 en dus ook het bedrag van de in 
2015 gestorte inschakelingsuitkeringen (-245,4 miljoen euro), zonder dat de RVA het effect 
van elke maatregel kan becijferen.

De meeste personen die binnen het toepassingsgebied van die maatregelen vallen, dienen 
geen uitkeringsaanvragen meer in. Bij gebrek aan die aanvragen kan de RVA dus de weerslag 
ervan niet ramen. Er wordt een aanzienlijke vermindering vastgesteld van de toetredingen 
tot het stelsel van de inschakelingsuitkeringen ten opzichte van de voorgaande jaren. Er 
moet echter ook rekening worden gehouden met de demografische effecten, de verlenging 
van de leerplicht en de uitbreiding van de opvolging van het actief zoeken naar werk tot de 
jongeren met een inschakelingsstage.

46  Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

47  Artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 
71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit; ko-
ninklijk besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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2.3.3.5 Tijdskrediet (privésector) en loopbaanonderbreking (overheidssector)
Er zijn drie maatregelen genomen om de uitgaven op het vlak van tijdskrediet/loopbaanon-
derbreking met 23,1 miljoen euro48 te verminderen in 2015:

• Vanaf 1 januari 2015 wordt geen enkele vergoeding voor niet-gemotiveerd tijdskrediet 
meer uitgekeerd aan nieuwe instromers.

• De minimumleeftijd voor de eerste aanvragen in het stelsel van landingsbanen wordt 
op 60 jaar gebracht en de uitzonderingen vanaf 50 jaar worden geschrapt voor de eerste 
aanvragen.

• De loopbaanonderbreking in de federale overheidsdiensten en het systeem van het tijds-
krediet in de privésector worden zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Voor de eerste twee maatregelen werd de reglementering aangepast vanaf 1 januari 201549. 
De RVA kan niet precies berekenen wat die maatregelen hebben opgebracht.

Sinds hun oprichting zijn deze stelsels continu blijven groeien (die groeitrend werd eind 
2014 nog versterkt door de talrijke werknemers die de overgangsmaatregelen hebben aan-
gewend om nog van de oude gunstigere voorwaarden te kunnen genieten). In 2015 is het 
aantal instromers gedaald. In het eerste trimester 2016 wordt op jaarbasis een daling met 
3,8 % van het totale aantal werknemers met loopbaanonderbreking, tijdskrediet of the-
matisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve 
verzorging) vastgesteld.

2.3.3.6 Varia

Inkomensgarantie-uitkering (IGU)
Vanaf 1 januari 2015 wordt de berekeningswijze van de uitkering die vóór 2008 bestond 
en die rekening hield met de gezinstoestand (met gezinslast, alleenstaand, samenwonend) 
opnieuw ingevoerd om de garantie-uitkering te bepalen. Hiervan wordt een besparing van 
25 miljoen verwacht in 2015.

De reglementering werd in die zin aangepast vanaf 1 januari 201550. De RVA kan geen pre-
cieze cijfers geven over de opbrengst van de maatregel.

Het bedrag van de gemiddelde inkomensgarantie-uitkering is in 2015 met 7,8 % gedaald 
ten opzichte van 2014. Het totale aantal deeltijdse werknemers met een IGU is gedaald met 
12,5 % op jaarbasis tussen 2014 en 2015. Deze daling is merkbaar in alle subgroepen volgens 

48  Aanvankelijk werd een besparing van 23,6 miljoen euro verwacht. Wat de maatregel in verband met de harmoni-
sering openbare sector/privésector betreft, werd de verwachte besparing echter in juli 2015 met 0,5 miljoen euro 
teruggeschroefd. Ze bedroeg 0,4 miljoen in 2015.

49  Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoe-
ring van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit 
van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidspres-
taties tot een halftijdse betrekking.

50  Artikel 15 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 
71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit; ko-
ninklijk besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 
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de kenmerken van de profielen. Die tendensen kunnen waarschijnlijk worden verklaard 
door het gecombineerde effect van een aantal reglementswijzigingen met betrekking tot de 
berekeningswijze en de toekenningsvoorwaarden van de IGU enerzijds, en door het einde 
van het recht op inschakelingsuitkeringen anderzijds. Deze maatregel heeft eveneens een 
onrechtstreeks effect doordat hij de voltijdse betrekkingen doet stijgen.

De uitgaven zijn met 47,3 miljoen euro gedaald tussen 2014 en 2015.

2.3.4 FOD Werkgelegenheid
Er zijn twee maatregelen die jobcreatie en dus daling van de werkloosheid in de hand willen 
werken:

• ondersteuning van e-commerce en logistieke activiteit in België, om het concurrentie-
vermogen ten opzichte van de buurlanden te verhogen;
Hiervan wordt in 2015 een besparing van 10 miljoen euro verwacht, waarvan een derde 
voor het stelsel van de werkloosheid.
De sociale partners hebben tegen eind 2015 een akkoord bereikt voor de sectoren van 
de distributie en de handel (behoeften in verband met e-commerce en meer bepaald 
de toelating voor nachtwerk). Er werd overigens op 13 maart 2016 een koninklijk besluit 
genomen dat nachtwerk in het kader van e-commerce toelaat met inwerkingtreding op 
28 maart 201651.

• de maatregel van de ingroeibanen
Deze maatregel is bedoeld om de beschikbare kredieten voor risicogroepen anders te 
gebruiken en ingroeibanen te creëren. Voor eind juni 2015 moesten collectieve arbeids-
overeenkomsten worden gesloten. De verwachte besparing voor 2015 bedraagt 80 mil-
joen euro, waarvan een derde minderuitgaven voor prestaties in het stelsel van de werk-
loosheid, d.i. 26,7 miljoen euro.
Tot nu toe hebben een veertigtal sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten 
die voorzien in de oprichting van ingroeibanen voor werknemers jonger dan 26 jaar. De 
gegevens over de creatie van ingroeibanen in 2015 zullen worden verwerkt in de versla-
gen die de sectoren voor 1 juli 2016 moeten voorleggen.

Onrechtstreekse effecten van de concurrentiekracht- en koopkrachtmaatregelen
Van de concurrentiekrachtmaatregelen wordt een positief onrechtstreeks effect van 
12,4 miljoen euro verwacht op de werkloosheidsuitkeringen in 2015.

Het Rekenhof heeft geen informatie gekregen over het bedrag van dat onrechtstreekse effect.

51  Koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaam-
heden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het paritair comité voor de zelfstan-
dige kleinhandel (PC 201), het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), 
het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312) 
ressorteren.
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2.3.5 RVP
Cumulatie van een beroepsactiviteit met een rustpensioen
Tot eind 2014 werd het pensioen geschorst wanneer de beroepsinkomsten 25 % hoger lagen 
dan het toegelaten maximumbedrag.

Vanaf 2015 wordt de voorwaarde inzake de beperking van het inkomen afgeschaft. In de 
initiële begroting 201552 werd de kostprijs van die maatregel op 4,5 miljoen euro geschat. 
Dat bedrag kon niet worden geverifieerd omdat de programma’s die de controleverrichtin-
gen voor de uitvoering van die maatregel beheren het niet mogelijk maken de kosten ervan 
vast te stellen.

Pensioencomplement voor grens- en seizoenswerknemers
In bepaalde gevallen wordt een aanvullende toelage toegekend aan de seizoens- en grens-
werknemers bovenop het Belgische en buitenlandse pensioen. Het bedrag van het buiten-
landse pensioen kan door een beslissing van de buitenlandse overheid worden verminderd. 
In dat geval kan de toegepaste vermindering het bedrag van het pensioencomplement ten 
laste van de Belgische begroting doen stijgen.

Een dergelijke stijging van het pensioencomplement wordt vanaf 2015 geschrapt. De initiële 
begroting 2015 raamde de besparing daardoor op 2,5 miljoen euro.

De bepaling tot wijziging van het stelsel dat van kracht was53 moest op 1 januari 2015 van 
toepassing worden, maar werd geamendeerd. Het amendement houdt in dat de (vóór 1 ja-
nuari 2015) van kracht zijnde reglementering zou worden gehandhaafd voor iedere werk-
nemer die vóór 1 december 2015 65 jaar wordt of de voorwaarden vervult om een vervroegd 
rustpensioen te bekomen.

De besparingsmaatregel zal zich dus pas vanaf 2016 laten voelen, en zal dus betrekking 
hebben op de dossiers waarvoor de overgangsmaatregel niet van toepassing is. De program-
ma’s die de controleverrichtingen voor de uitvoering van die maatregel beheren, maken het 
bovendien niet mogelijk de effectief gerealiseerde besparingen te bepalen.

Beperking van de gelijkgestelde periodes (niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbre-
king)
De regelgeving inzake werknemerspensioenen bepaalt dat de periodes van tijdskrediet en 
loopbaanonderbreking worden gelijkgesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
RVA de vergoedingen toekent die eraan gekoppeld zijn. De RVA-reglementering heeft de 
vergoeding van de periodes van niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking op 
1 januari 2015 geschrapt. Die periodes zullen dus niet meer in aanmerking worden genomen 
voor de pensioenberekening.

De uitvoering van deze maatregel moest in 2015 een besparing van 3 miljoen euro opleve-
ren. De RVP heeft geen financiële raming van die impact gemaakt.

52  Artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 januari 2015 heeft paragraaf 4 van artikel 64 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 vervangen. Deze bepaling is voor de eerste keer van toepassing op de beroepsinkomsten van 
het jaar 2015.

53  Artikel 201 van de programmawet van 19 december 2014.
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Berekening van het minimumpensioen 
Deze hervorming, die door het koninklijk besluit van 9 december 2014 werd doorgevoerd, is 
bedoeld om de berekening van het gewaarborgd minimumpensioen te wijzigen. Voortaan 
zullen enkel de jaren die ten minste 52 gepresteerde voltijdse dagequivalenten en gelijkge-
stelde omvatten, in aanmerking worden genomen om het minimumpensioen te berekenen.

De uitvoering van deze maatregel moest in 2015 een besparing van 1,4 miljoen euro opleve-
ren. De RVP heeft geen financiële raming van die impact gemaakt.

2.4 RSVZ-Globaal Beheer

De financiering van de RVP en van het RIZIV werd aangepast aan de goedgekeurde bespa-
ringsmaatregelen. De RSVZ kan de impact ervan niet berekenen.

De begroting 2015 voorzag niet in specifieke begrotingsmaatregelen voor het RSVZ.

2.5 RIZIV-Geneeskundige Verzorging

2.5.1 Overzicht van de besparingsmaatregelen
De regering legde in september 2014 voor 769 miljoen euro aan besparingen op. Die bespa-
ring bestaat voor 413,9 miljoen euro uit het niet benutten van de budgettaire marge (zie 
punt 1.4.2.1) en voor 355,1 miljoen euro uit besparingen bij de zorgverleners.

Net zoals de voorgaande jaren hadden die besparingsmaatregelen vooral betrekking op de 
honoraria van de geneesheren en de farmaceutische verstrekkingen. In 2015 werd in bij-
komende besparingen voorzien op vlak van uitstel derde betaler, de vereenvoudiging van 
remgelden voor de specialisten, reanimatie en implantaten. De partiële doelstellingen voor 
die verstrekkingen vertegenwoordigen immers 75,6 % van de globale begrotingsdoelstel-
ling. Het respecteren van de globale begrotingsdoelstelling hangt dan ook in belangrijke 
mate van deze deelsectoren af.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle maatregelen volgens de beslissingen 
van de regering en van de verdeling van de besparingen op basis van de voorstellen van de 
taskforce.
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Tabel 16 –  Overzicht van besparingsmaatregelen, per partiële begrotingsdoelstelling (in miljoen euro)

Partiële 
begrotingsdoelstelling Beslissing Verdeling door het  

Verzekeringscomité

Spilindex: latere overschrijding 9,4 9,4

Algemene maatregel honorariasector 70,4 70,4

Honoraria geneesheren 122,8 135,3

Farmaceutische verstrekkingen 89,0 93,3

Verpleegdagprijs 11,7 11,7

Implantaten 18,8 18,8

Dialyse 23,0 23,0

Geïnterneerden 5,0  5,0

Aanklampend beleid 5,0 5,0

Totaal 355,1 371,9

Bron: Beslissingen bij de opmaak van de begroting (oktober 2014) en begrotingsdocumenten en gestan-
daardiseerde verslagen m.b.t. de uitgaven van het RIZIV

Uit de analyses van het RIZIV blijkt dat de meeste uitgevoerde (besparings)maatregelen 
niet het beoogde effect hebben gehad. Dat is onder meer het geval voor de besparingen bij 
de farmaceutische verstrekkingen, en het actieplan voor een betere controle (maatregelen 
voor het correct gebruik en de controle van de vergoede verstrekkingen en het opsporen 
van fraude). Van sommige besparingsmaatregelen is het echter onmogelijk om de werke-
lijke weerslag te bepalen. De stand van zaken met betrekking tot de maatregelen begrepen 
in de partiële begrotingsdoelstellingen wordt hierna toegelicht.

2.5.2 Overzicht van de maatregelen
Algemene maatregel: latere overschrijding van de gezondheidsindex
Bij de opmaak van de begroting bleek dat de gezondheidsindex, ten opzichte van de initiële 
ramingen van het RIZIV, een maand later zou worden overschreden (in april 2015 in plaats 
van maart 2015). In de begroting betekent dit een besparing van 9,4 miljoen euro, vooral 
in de rubrieken van de verpleegdagprijs (8,8 miljoen euro) en de revalidatie en herscholing 
(0,5 miljoen euro).

Algemene maatregel honorariasectoren
De regering heeft beslist dat de honoraria voor verstrekkingen van geneeskundige ver-
zorging op 1 januari 2015 niet mogen worden geïndexeerd54. De totale besparing bedraagt 
70,4 miljoen euro. De middelen voor de indexering zijn geschrapt uit de partiële begro-
tingsdoelstellingen van de geneesheren (41,6 miljoen euro), de tandheelkundigen (4,6 mil-
joen euro), de farmaceutische verstrekkingen (4,3 miljoen euro)55, de kinesitherapeuten 
(3,7 miljoen euro), de verpleegkundigen (7,3 miljoen euro), de bandagisten en orthopedis-
ten (1,2 miljoen euro), de forfaitaire dagprijzen in de ziekenhuizen (1,1 miljoen euro) en de 
andere rubrieken waar in een indexering van de honoraria is voorzien (6,6 miljoen euro).

54  Artikel 152 van de programmawet van 19 december 2014.
55  Dit betreft de honoraria voor de apothekers. 
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Specifieke maatregelen in de honoraria voor geneesheren
Met een partiële doelstelling van 7.770,9 miljoen euro is de rubriek van de geneesheren de 
belangrijkste deelbegroting van de globale begrotingsdoelstelling. De uitgaven liggen in 
2015 4,4 miljoen euro lager dan de doelstelling. Als echter rekening wordt gehouden met 
het gereserveerde bedrag voor de nog niet uitgevoerde maatregelen, is er een overschrijding 
van 14,1 miljoen euro.

Binnen de begrotingsdoelstelling van de honoraria voor geneesheren moest 122,0 miljoen 
euro worden bespaard. Het RIZIV nam maatregelen voor 135,3 miljoen euro: 85,8 miljoen 
euro besparingen en 49,5 miljoen euro niet uitgevoerde of gewijzigde projecten. De belang-
rijkste besparingen worden hierna opgesomd.

• De hervorming van het remgeldsysteem bij de specialisten moest in 2015 32,9 miljoen 
euro opbrengen. Dat komt overeen met een daling van de honoraria met 40,1 miljoen 
euro en een stijging van de uitgaven voor de maximumfactuur met 7,2 miljoen euro 
(partiële doelstelling maximumfactuur). De hervorming zette de resultaten om van een 
studie van het Federaal Kenniscentrum (KCE): die studie toonde aan dat vaste remgeld-
bedragen voor alle specialismen transparanter en beter zijn dan een mix van variabele 
en vaste remgeldbedragen. Personen met recht op een hogere tegemoetkoming in de 
uitgaven voor verstrekkingen (de rechthebbenden met voorkeurregeling) betalen sinds 
1 januari 2015 3 euro per bezoek, de andere patiënten 12 euro. Het RIZIV berekende dat 
de besparing voor de in 2015 geboekte raadplegingen 34,8 miljoen euro bedraagt, d.i. 
5,3 miljoen euro minder dan geraamd.

• De regering besliste om de invoering van de derdebetalersregeling voor verzekerden met 
recht op een hogere tussenkomst van de ziekteverzekering uit te stellen tot 1 juli 2015 en 
om de toepassing van dit systeem te beperken tot de huisartsen. Dat moest een be-
sparing opleveren van 38,5 miljoen euro. Die maatregel is uiteindelijk pas op 1 okto-
ber 2015 in werking getreden. De werkelijke uitgaven zijn moeilijk te berekenen.

• De forfaitaire honoraria voor de klinische biologie en medische beeldvorming worden 
beperkt tot 67 % bij een ziekenhuisheropname binnen tien dagen na de vorige opname. 
De besparing werd geraamd op 1,7 miljoen euro. De maatregel is op 1 september 2015 van 
kracht geworden, maar de werkelijke weerslag kan niet worden becijferd.

• Bij de opmaak van de begroting 2015 raamde de regering de kosten voor de preventie-
module van het globaal medisch dossier (GMD+) op ongeveer 7 miljoen euro (op basis 
van 570.000 dossiers en een vergoeding van 10,8 euro per dossier). Het verschil van 
17 miljoen euro met de ramingen van het RIZIV werd als een besparing ingeschreven. 
Voorlopig zijn voor 2015 342.000 verlengingen genoteerd. Het totaal aantal GMD’s voor 
2015 kan echter pas in september 2016 exact bepaald worden. Bijgevolg kan de besparing 
pas dan worden becijferd.

• Een bedrag van 11,4 miljoen euro voor het ontwikkelen van zorgtrajecten is uit de be-
groting geschrapt.

De volgende projecten werden niet uitgevoerd of vervangen door nieuwe initiatieven:

• De maatregel om het onterecht gebruik in de reanimatienomenclatuur te verhinderen, 
moest in 2015 zorgen voor een besparing van 18,9 miljoen euro.

• Verder werd in een besparing voorzien op: diagnostische mammografieën (8,5 miljoen 
euro), vermindering van verstrekkingen van niet geaccrediteerde specialisten met 1 % 
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(6,1 miljoen euro), disponibiliteitshonoraria (5 miljoen euro) en chronische pijn (2 mil-
joen euro). Deze maatregelen werden niet doorgevoerd. Bijgevolg is de totale besparing 
van 21,6 miljoen euro niet gerealiseerd.

• Om huisartsen en specialisten ertoe aan te zetten de afgesproken tarieven na te leven en 
actief deel te nemen aan de registratie van medische gegevens, werd initieel een budget 
uitgetrokken van 9,5 miljoen euro. Er werd echter beslist om de uitgaven uit te stellen 
tot 2016.

Maatregelen met betrekking tot de farmaceutische verstrekkingen
De uitgaven van de farmaceutische verstrekkingen liggen 240,6 miljoen euro boven de par-
tiële doelstelling van 4.281,3 miljoen euro. De specifieke maatregelen in de deelrubriek van 
de geneesmiddelen en een aanpassing van de trimestriële prijsverlagingen voor genees-
middelen (zie opsomming) van die deelrubriek56, moesten samen een besparing opleveren 
van 93 miljoen euro. Als ook rekening wordt gehouden met de recurrente besparingen (de 
trimestriële prijsverlagingen voor geneesmiddelen met een generisch alternatief en de se-
mestriële prijsverlaging voor oude geneesmiddelen), loopt de besparing op tot 139,4 miljoen 
euro.

De volgende maatregelen werden goedgekeurd:

• De uitdieping van de referentieterugbetaling voor geneesmiddelen ouder dan zes jaar 
moest 21,8 miljoen euro opleveren. De werkelijke besparing bleef beperkt tot 18,6 mil-
joen euro.

• Door systematisch de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven en door maatre-
gelen te nemen in verband met de beschikbare verpakkingen moest 40 miljoen euro 
worden bespaard. De werkelijke besparing bleef beperkt tot 17,8 miljoen euro.

• Een plafondprijs werd ingesteld voor een aantal geneesmiddelen om een besparing van 
18,8 miljoen te realiseren. De werkelijke besparing kan niet worden becijferd: de weer-
slag is begrepen in de besparingen van de trimestriële prijsaanpassingen.

• De opbrengst van de recurrente trimestriële prijsverlaging van oude geneesmiddelen 
werd geschat op 37,1 miljoen euro. Deze maatregel, samen met de instelling van de pla-
fondprijs (zie hierboven), bracht in totaal 56,5 miljoen euro op, d.i. 8,1 miljoen euro min-
der dan begroot.

• De besparingsmaatregel (10 miljoen euro) van 2014 voor de tarifering per eenheid aan de 
rusthuizen werd in september 2015 uitgevoerd en bracht 2,5 miljoen euro op.

De raming van de uitgaven voor geneesmiddelen gaat uit van een aantal hypothesen en 
verwachte “trenduitgaven”. Die variabelen zijn niet altijd gemakkelijk te schatten. Zo heeft 
de snellere inschrijving van nieuwe (en vaak duurdere) farmaceutische specialiteiten op de 
lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten in 2015 een extra kost van 207,4 miljoen 
euro teweeggebracht. Voorts is er het effect van de terugbetaling van hepatitis C in 2015 (to-
tale kost 74,6 miljoen euro): sommige patiënten zouden hun behandeling hebben uitgesteld 
totdat het geneesmiddel ook daadwerkelijk werd terugbetaald (het “wachtkamereffect”).

56  Het betreft de jaarlijkse besparing in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van 
de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceutische specialiteiten.



58

De overschrijding van de uitgaven voor geneesmiddelen wordt voor een deel gecompen-
seerd door een stijging van de ontvangsten in het kader van de overeenkomsten “artikel 
81”57 met 52 miljoen euro. Overeenkomsten “artikel 81” zijn contracten tussen het RIZIV en 
de farmaceutische bedrijven waarbij het financiële risico (d.i. het risico dat de uitgaven voor 
het RIZIV hoger liggen dan de ramingen) bij de introductie van een nieuw geneesmiddel 
wordt gedeeld. De regeling mag alleen worden toegepast als de Commissie voor Terugbeta-
ling Geneesmiddelen geen positief advies heeft gegeven voor de terugbetaling en als het 
geneesmiddel toch een mogelijk antwoord biedt op een onbeantwoorde medische behoefte 
(d.i. als het geneesmiddel wordt gebruikt bij een ernstige of dodelijk aandoening waarvoor 
nog geen therapeutisch alternatief bestaat).

Naast de ontvangsten “artikel 81” zorgt ook de clawback voor 10 miljoen euro extra ont-
vangsten. De clawback houdt in dat de industrie de overschrijding van de begroting van 
de terugbetaalbare geneesmiddelen moet compenseren (tot maximum 100 miljoen euro).

Maatregelen met betrekking tot de ziekenhuizen (verpleegdagprijs)
De uitgaven voor de verpleegdagprijs bedroegen 5.859,7 miljoen euro in 2015 en bleven 
183,9 miljoen euro onder de begrotingsdoelstelling. Dit kan gedeeltelijk toegeschreven wor-
den aan de uitgevoerde besparingsmaatregelen:

• Een vermindering van de verblijfsduur met een halve dag bij gewone bevallingen moest 
11,7 miljoen euro opbrengen. De maatregel werd effectief uitgevoerd en de beoogde be-
sparing zou behaald zijn.

• Het niet doorvoeren van de spilindex leverde 62,7 miljoen euro op.
• In het kader van de besparingsmaatregel uit 2014, die inhoudt dat bij opname of ontslag 

uit het ziekenhuis in sommige gevallen een bedrag “0 euro” wordt gefactureerd, werden 
353.187 dagen tegen “0 euro” geregistreerd. Dit leverde een besparing op van 7,8 miljoen 
euro58. Dit is 1 miljoen euro minder dan begroot.

• De maatregel uit 2014, waarbij het opnameforfait tot 82 % wordt verminderd bij her-
opname binnen 10 dagen na een eerste opname, bracht in 2015 2,0 miljoen euro. Dit is 
0,2 miljoen euro minder dan begroot.

Maatregelen met betrekking tot de implantaten
De opgelegde besparing van 22,8 miljoen euro werd gerealiseerd door het bedrag waarop de 
terugbetaling van de ziekteverzekering wordt berekend, te verminderen en het volume aan 
verstrekkingen (met uitzondering van de verstrekking van implanteerbare hartdefibrillato-
ren en herlaadbare neurostimulatoren) te beperken. De uitgaven stegen verder minder snel 
dan verwacht. Hierdoor bleven de kosten 49,0 miljoen euro onder de begrotingsdoelstel-
ling.

57  Het begrip verwijst naar artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 dat de terugbetaling van ge-
neesmiddelen door het RIZIV regelt. 

58  De besparing slaat alleen op het aandeel van het RIZIV in de uitgaven voor de ziekenhuizen (77,23 %). Het feit dat 
voorgenomen besparingen in de uitgaven voor de verpleegdagprijs vaak voor het volledige bedrag worden be-
groot bij het RIZIV, maakt een correcte vergelijking tussen de uitgaven en de begroting echter moeilijk.
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Maatregelen met betrekking tot de verstrekkingen voor dialyse
In de verstrekkingen voor dialyse is een besparing opgelegd van 22,7 miljoen euro. 15 mil-
joen euro daarvan heeft betrekking op de honoraria van de geneesheren59, 8 miljoen euro 
op de forfaits voor dialyse in het ziekenhuis en thuis.

De honoraria voor dialyseverstrekkingen werden met 8,5 % verlaagd. Dat leverde een be-
sparing op van 10,7 miljoen euro, wat 4,3 miljoen euro minder is dan initieel geraamd. 
De verlaging van de forfaits voor dialyse in het ziekenhuis en thuis met 3,35 % is pas op 
1 juli 2015 doorgevoerd. Om de beoogde besparing te halen besloot het RIZIV de forfaits 
tussen 1 juli 2015 en 30 september 2015 te verlagen met 10,05 % en vanaf 1 oktober 2015 met 
3,35 %. Het RIZIV realiseerde zo een besparing van 6,9 miljoen euro, 1,1 miljoen euro min-
der dan initiële geraamd.

Ondanks de lagere besparing van 4,2 miljoen euro en de sterkere stijging van het aantal for-
faits dan begroot, was de overschrijding van de doelstelling beperkt tot 1,3 miljoen euro. Dit 
is te verklaren door het niet toepassen van de index op honoraria (7,2 miljoen euro) en de 
ongewijzigde prijzen van de forfaits (8,5 miljoen euro), aangezien de spilindex in 2014 niet 
werd overschreden.

Maatregelen met betrekking tot de verstrekkingen voor geïnterneerden
In de verstrekkingen voor geïnterneerden is een onderbenutting voorgeschreven van 5 mil-
joen euro. Het budget 2015 voor het in mei 2014 geopende Forensisch Psychiatrisch Cen-
trum in Gent werd berekend op een gemiddelde bezettingsgraad van 100 %. De bezettings-
graad werd herzien tot 70 %. In de begroting is daarvoor een onderbenutting ingeschreven 
van 5 miljoen euro.

2.6 Besluit

Bij de opmaak van de initiële en aangepaste begroting 2015 heeft de regering voor 2,3 miljard 
euro aan maatregelen genomen. De bespreking over de uitvoering, waarop in de vorige pun-
ten uitgebreid is ingegaan, kan worden samengevat in een aantal algemene vaststellingen.

De besparingsmaatregelen (of de maatregelen die voor nieuwe inkomsten moeten zorgen) 
worden niet altijd uitgevoerd volgens de planning die de regering heeft vooropgesteld. De 
adviesprocedures, de uitvoeringsbesluiten of de technische complexiteit zijn de belangrijk-
ste oorzaken van de vertraging.

Voor de maatregelen die tijdens het begrotingsjaar in werking treden, is het vaak moeilijk 
de werkelijke weerslag ervan te bepalen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: de recente 
inwerkingtreding van de maatregelen, het ontbreken van meetinstrumenten of de moeilijk-
heid om het aandeel van de begrotingsmaatregelen in de evolutie van de ontvangsten en 
uitgaven te bepalen60. Omdat de begrotingsmaatregelen een belangrijke component zijn 
van het beleid in de sociale zekerheid, vraagt het Rekenhof dat de OISZ aangepaste syste-
men ontwikkelen om de weerslag ervan te beoordelen.

59  Het RIZIV heeft die besparing in de begroting verdeeld tussen de rubriek “dialyse” (13,8 miljoen euro) en de rubriek 
“geneesheren” (1,2 miljoen euro).

60  Het Rekenhof heeft hierop al eerder gewezen, zie: Rekenhof, “Uitvoering van de begrotingsmaatregelen”, Boek 
2014 over de Sociale Zekerheid, p. 35. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be


60

3 Strijd tegen de sociale fraude

3.1 Maatregelen om sociale fraude tegen te gaan

In de algemene toelichting bij de initiële begroting 2015 maakt de regering geen melding 
van specifieke maatregelen in verband met de strijd tegen de sociale fraude. Op financieel 
vlak wordt wel melding gemaakt van een verwachte opbrengst van 50 miljoen euro in 201561.

Bij de aanpassing 2015 werden andere maatregelen genomen die naar verwachting 61,3 mil-
joen euro extra zouden moeten opleveren62.

In april 2015 stemde de regering ook in met een actieplan tegen sociale fraude, waarin de 
“specifieke” acties zijn opgenomen die ofwel de bevoegdheid van één enkele dienst zijn, 
ofwel tot de deskundigheid behoren van een inspectiedienst63 bij de instellingen.

De uitvoering van het plan 2015 wordt nog aangevuld door de inspectiediensten, die in het 
kader van hun recurrente opdrachten meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude.

3.2 Uitvoering van de maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude

De maatregelen die naar schatting minder dan 0,5 miljoen euro zouden opleveren, worden 
niet becommentarieerd.

3.2.1 Begrotingsmaatregelen
Initiële begroting
Aangezien de 50 miljoen euro niet in detail werd gespreid over de maatregelen, zijn er geen 
cijfers voorhanden over de uitvoering van die maatregelen.

Aangepaste begroting
Bij de opmaak van de aangepaste begroting ging de regering ervan uit dat de bijkomende 
maatregelen nog 61,3 miljoen euro extra zouden opleveren bovenop het rendement van de 
maatregelen uit de initiële begroting.

De volgende tabel schetst hoever het staat met de uitvoering van de maatregelen in 2015 en 
vermeldt welk resultaat ze opleverden (indien dat kon worden geraamd).

61  Dat bedrag bestaat uit 45,6 miljoen euro afkomstig van het stelsel van de werknemers en 4,4 miljoen euro afkom-
stig van het stelsel van de zelfstandigen. De beleidsnota over de sociale fraude stelt globaal de domeinen voor 
waarop de regering wil focussen in de strijd tegen de sociale fraude (zwartwerk en bijdragefraude, grensoverschrij-
dende fraude, schijnzelfstandigen, tijdelijke werkloosheid, frauduleuze onderwerping aan de sociale zekerheid, 
domiciliefraude, onrechtmatige cumulatie van uitkeringen, misbruik van het sociaal statuut van zelfstandige, 
noodzakelijke ondersteuning voor de goede werking van de inspectiediensten).

62  Dat bedrag bestaat uit 50 miljoen euro afkomstig van het stelsel van de werknemers en 10 miljoen euro afkomstig 
van het stelsel van de zelfstandigen. De resterende 0,3 miljoen euro is strikt gezien niet afkomstig van de sector 
van de sociale zekerheid.

63  Die maatregelen zijn niet noodzakelijk opgenomen in de notificaties van april 2015. De begrotingsaanpassing voor-
ziet bovendien in 3,6 miljoen euro aan uitgaven voor bijkomende middelen in de strijd tegen de sociale fraude. De 
maatregelen van de initiële en van de aangepaste begroting 2015 zouden dus netto 107,6 miljoen euro moeten 
opleveren.
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Tabel 17 –  In 2015 uit te voeren maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude, en resultatenra-
ming (in miljoen euro)

Door de OISZ beheerde maatregelen 
Geraamde  

opbrengst (begro-
tingsnotificaties)

Resultaat  
(in te vorderen bedrag / 

uitgavenbesparing) 

RVP

IGO (inkomensgarantie voor ouderen): de ver-
blijfplaats sneller aangeven (binnen 21 dagen 
i.p.v. 35 dagen)

1,1 Geen cijfers beschikbaar

Uitwisseling van informatie RVP/FOD Justitie 
(gedetineerden die recht hebben op de IGO) 0,5 Niet uitgevoerd(1)

RVA

Gegevens van de energieleveranciers over het 
energieverbruik systematisch doorgeven aan 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
(KSZ) om het energieverbruik van een gezin 
te kunnen toetsen aan de samenstelling ervan 
en zodoende mogelijke fraudegevallen op te 
sporen.

(zie KSZ) Niet uitgevoerd(2) 
(zie KSZ)

Intensievere datamining(3) voor(4): 
•  tijdelijke werkloosheid 
•   vrijstellingen voor het volgen van studies 

tijdens een periode van werkloosheid 

0,8
Geen initiële raming 

0,4 aan uitgaven  
vermeden(5)

Geen cijfers beschikbaar

Bij tijdelijke werkloosheid: de papieren contro-
lekaart vervangen door een elektronische kaart 
die aan de identiteitskaart is gekoppeld, om het 
risico op fouten in te dijken 

2,7 Niet uitgevoerd

Optimalere datamatching(6) RVA/RVP om niet-
toegestane cumulaties van werkloosheid en 
pensioen te vermijden(7)

1,8 0,07

RSVZ

Fictieve aansluiting starters(8) 2,6 Geen cijfers beschikbaar

Sociale bijdragen betalen vanaf het eerste 
semester 

5 Niet uitgevoerd

Strijd tegen domiciliefraude 0,8(9) Geen cijfers beschikbaar
(1)  Deze maatregel was  in 2015 niet operationeel voor het doelpubliek, maar er waren wel voorbereidende 

werkzaamheden (aanpassing van computerprogramma’s, opmaak van de regelgeving enz.). Dat een maat-
regel niet wordt uitgevoerd, kan te wijten zijn aan omstandigheden los van de actie (bv. de procedure voor 
het goedkeuren van nieuwe regelgeving).

(2)  De wetgeving werd aangepast op 13 mei 2016.
(3) Omvat een hele reeks instrumenten om business intelligence data van het type datawarehouse makkelijker 

te kunnen doorzoeken en analyseren. Met de gehanteerde technieken kan op doeltreffende wijze relevante 
informatie worden gehaald uit grote hoeveelheden gegevens.

(4)  De acties in de sector van de dienstencheques zijn niet opgenomen in de notificaties, maar verdienen wel 
een vermelding. Ze leverden 3,6 miljoen euro op. Bovendien werd volgens de RVA zo’n 11,5 miljoen euro 
aan uitgaven vermeden.

(5)  Die techniek werd in 2015 onvoldoende ingezet om bedrijven te selecteren die mogelijk misbruik maken 
van het systeem.

(6) Techniek om gegevens uit verschillende bronnen te kruisen.
(7) Gezamenlijk beheerde maatregel waarvan het rendement uitsluitend naar de RVA vloeit.
(8) Maatregel ter bestrijding van aansluitingen waarbij geen echte beroepsactiviteit wordt beoefend en die 

enkel tot doel hebben uitkeringen te ontvangen (sociale hulp, geneeskundige verzorging).
(9)  Dat bedrag zit in de 10 miljoen euro vermeld in de rubriek “gezamenlijk beheerde maatregelen”.
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Door de OISZ beheerde maatregelen 
Geraamde  
opbrengst 

(begrotingsnotificaties)

Resultaat  
(in te vorderen bedrag / 

uitgavenbesparing) 

KSZ(10)

Informatie over energieverbruik doorge-
ven aan de KSZ 

1,3 
(waarvan 1,17  
voor de RVA)

Niet uitgevoerd(11)  
(zie RVA)

Strijd tegen sociale fraude / centraal aan-
spreekpunt

2,6 Niet uitgevoerd in 2015 
Overleg met SIOD

RSZ

Kunstenaarsstatuut 1,3 Niet uitgevoerd in 2015(12)

Koppeling sociale en fiscale databanken  13,2 Niet uitgevoerd in 2015

Aanwezigheden opnemen in de vlees-
sector 

1,5 Geen cijfers beschikbaar(13)

RSZ versterking datamining 2,7

Geen cijfers beschikbaar
Subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid 
opdrachtgever

2

Datamining van de sociaal verzekerde 1 
(0,9 RSZ)

Optimalere datamatching en datamining 
RSZ/RVA (tijdelijke werkloosheid)

1,2 Niet uitgevoerd in 2015

RIZIV

Werkhervatting stopzetting RIZIV-
uitkering

0,6 Geen cijfers beschikbaar(14)

RIZIV uitvoering actieplan sociale fraude 2,5 Geen cijfers beschikbaar

RSVZ schorsing uitkering gedetineerden 3 Niet uitgevoerd in 2015

Gezamenlijk beheerde maatregelen 

Bestrijding domiciliefraude 10 Geen cijfers beschikbaar
(10)  In het kader van de socialefraudebestrijding is de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid sinds 2012 be-

last met de coördinatie van een werkgroep die de bestaande informatiestromen over uitkeringsgerech-
tigden in kaart moet brengen en moet uitbouwen. Die werkgroep is in 2015 niet formeel bijeengekomen. 
Volgens de administratie waren er wel bilaterale uitwisselingen tussen de betrokken instellingen om het 
overzicht van de bestaande stromen voor datamining uit te diepen en te vervolledigen. 

(11)  De wetgeving werd aangepast op 13 mei 2016.
(12)  Ingevoerd bij koninklijk besluit van 29 februari 2016.
(13)  Ingevoerd bij wet van 16 november 2015 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015).
(14)  In werking sinds 1 juli 2015.

Bron: door de OISZ aangeleverde gegevens 

De niet-becommentarieerde maatregelen64 bedragen in totaal 1,4 miljoen euro, waaronder 
0,3 miljoen euro van buiten de sociale zekerheid65. 

64  Kruispuntbank Ondernemingen, “E-pv”, datamatching tussen RVA en FOD Justitie – uitkeringen aan gedetineer-
den, RSVZ Boetes fictieve aansluiting starters.

65  POD Maatschappelijke Integratie, leefloon maximum vier weken in buitenland.
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3.2.2 Actieplan 2015

Tabel 18 –  Specifieke maatregelen van het actieplan 2015 (in miljoen euro)

Door de OISZ beheerde maatregelen Geraamde 
opbrengst 

Resultaat
(in te vorderen bedrag / 

uitgavenbesparing)

RVP

Verblijfsbewijs
Elke IGO-begunstigde krijgt een verblijfsbewijs 
toegestuurd dat moet worden ingevuld door de 
gemeentelijke overheid van de plaats waar de 
begunstigde verblijft. Aan de hand daarvan kan 
worden nagegaan of de begunstigde wel degelijk 
in België verblijft. Zo niet worden de betalingen 
geschorst.

(zie vorige tabel)

levensbewijs
Elke gepensioneerde die in het buitenland ver-
blijft, krijgt 1x/jaar een levensbewijs toegestuurd. 
Het moet binnen de twee maanden door de plaat-
selijke overheid worden gevalideerd en aan de 
RVP worden terugbezorgd. Zo niet worden de be-
talingen geschorst.

Geen becijferde 
raming 

Geen cijfers  
beschikbaar (1)

Controles inzake beroepsactiviteit
Gepensioneerden mogen maar een beperkt be-
drag aan inkomsten halen uit een beroepsactivi-
teit. Zo niet wordt de betaling van het pensioen 
geschorst.

Cumulatie met een sociale uitkering
Een sociale uitkering (werkloosheid, ziekte enz.) 
mag niet worden gecumuleerd met een rustpen-
sioen.

Terugvordering na overlijden
Het doel is te komen tot een vlottere terugvorde-
ring van onterechte betalingen na het overlijden 
van de begunstigde.

RVA(2)

Strijd tegen zwartwerk:
• controles bij grote sport- of cultuurevene-

menten;
• controles op werk uitgevoerd door uitke-

ringsgerechtigde werklozen.

Geen becijferde 
raming

Geen cijfers  
beschikbaar(1)

(1)  Er is geen financieel resultaat, maar de maatregelen kunnen niettemin zijn uitgevoerd.
(2) Naast die activiteiten legt de RVA in het geval van zwartwerk door actieve werklozen sancties 

op, op basis van door de RSZ meegedeelde beslissingen tot niet-onderwerping. In 2015 moest 
zo in totaal 503.772,55 euro worden ingevorderd.
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Door de OISZ beheerde maatregelen Geraamde op-
brengst 

Resultaat
(in te vorderen 

bedrag / uitgavenbe-
sparing)

RIZIV

Fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en 
verblijf in het buitenland

Geen initiële raming Geen cijfers  
beschikbaar

Fraude door zorgverleners: actieplan van de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 
(DGEC) en uitvoering van het plan Commissie 
Antifraude

RSZ

Controle van nieuw of tijdelijk ingeschreven werk-
gevers (risico op geen inning)

Geen initiële raming

Geen cijfers  
beschikbaar

Controles in het kader van aangiftes van werven 
en de hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 30bis en 
30ter)

Ca. 57 in 2015(*)

Actie voor de vleessector 1,5 Geen cijfers  
beschikbaar

(*) Inbegrepen in de opbrengst van 131 miljoen van de inspectiedienst RSZ (zie punt 3).

Bron: door de OISZ aangeleverde gegevens

3.3 Bijdragen van de inspectiediensten

3.3.1 RVA
De RVA voert preventieve controles uit door databases te kruisen met andere OISZ, om op 
gerichtere wijze misbruiken op te sporen (dienstencheques, zwartwerk enz.).

Sinds 2014 werd dat preventieve deel in samenspraak met de betalingsinstellingen ver-
ruimd om cumulaties van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkerin-
gen te vermijden, evenals valse of onjuiste aangiften van adres, nationaliteit en gezinssa-
menstelling. Er valt niet in te schatten hoeveel die controles zullen opleveren.

Controles a posteriori blijken bovendien nuttig in de strijd tegen de sociale fraude. In 
2015 kon de RVA dankzij die controles bedragen boeken die in diverse domeinen moesten 
worden ingevorderd:

• 30,7 miljoen euro afkomstig van de strijd tegen domiciliefraude;
• 12,9 miljoen euro afkomstig van de strijd tegen fraude door dienstenchequebedrijven66;
• 12,1 miljoen euro afkomstig van het verbod op het cumuleren van werkloosheidsuitke-

ringen met andere inkomsten;
• 2,7 miljoen euro afkomstig van de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

66  Die bevoegdheid is sinds 1 juli 2014 juridisch gezien overgeheveld naar de gewesten, maar de RVA voert nog altijd 
controles uit in afwachting van het moment waarop de deelstaten die overnemen.
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3.3.2 RSVZ
Eén van de belangrijke opdrachten van het RSVZ bestaat erin de onderwerping van zelf-
standigen te controleren. Het RSVZ heeft daartoe:

• eind 2013 een koepel “sociale fraude” opgericht, een overlegplatform voor de diensten 
die betrokken zijn bij fraudepreventie en -afhandeling;

• in oktober 2015 een “centraal meldpunt voor eerlijke concurrentie” opgericht;
• in juli 2015 een plan voor de bouwsector uitgewerkt, in samenspraak met de vakbonden.

Het RSVZ heeft geen cijfers over het rendement van die initiatieven.

3.3.3 RSZ
In de strijd tegen de sociale fraude heeft de inspectiedienst in 2015 regularisaties van bijdra-
gen voorgesteld voor 131,8 miljoen euro. De onderzoeken naar hoofdelijke aansprakelijkheid 
hebben 46,9 miljoen euro aan inhoudingen opgebracht. Bij zijn onderzoeken naar fraude bij 
de betaling van bijdragen heeft hij 31,4 miljoen euro aan te betalen bijdragen vastgesteld. 
In dit bedrag is een regularisatie begrepen van een controleactie die in het voorjaar van 
2015 werd beëindigd. De controles via datamatching en de versnelde invordering hebben 
53,5 miljoen euro opgeleverd.

3.3.4 RIZIV
De Dienst voor Administratieve Controle (DAC) heeft 1.164 overtredingen vastgesteld en 
boetes betekend voor in totaal 5,3 miljoen euro. Dat bedrag is voornamelijk afkomstig van 
vijf soorten acties:

• datamatching om na te gaan of een invaliditeitsuitkering niet wordt gecumuleerd met 
niet-toegestane activiteiten of verbrekingsvergoedingen (0,3 miljoen euro);

• de strijd tegen georganiseerde fraude (0,8 miljoen euro);
• de strijd tegen domiciliefraude (0,8 miljoen euro);
• datamatching om na te gaan of er geen sprake is van een arbeidsongeschiktheidsuitke-

ring én een DMFA (0,9 miljoen euro);
• controles op het cumuleren van een invaliditeitsuitkering en een niet-toegestane acti-

viteit op basis van een klacht of vragen tot onderzoek van derden (verzekeringsmaat-
schappijen, arbeidsauditoraten) (2,4 miljoen euro).

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV (DGEC) voert naast in-
formatiecampagnes voor de zorgverleners ook studies uit om na te gaan of de terugbetaalde 
verstrekkingen in een welbepaalde discipline correct werden voorgeschreven of uitgevoerd. 
Deze studies kunnen dan leiden tot verdere controleactiviteiten die uitmonden in terug-
vorderingen. Op basis van de resultaten van vroeger uitgevoerde studies heeft de DGEC in 
2015 drie thematische onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast heeft de dienst ook 886 indivi-
duele onderzoeken ingesteld. In totaal zijn bij die controles 1.225.585 inbreuken vastgesteld, 
wat leidt tot een terug te vorderen bedrag van 11,6 miljoen euro.

3.4 Rapportering over het rendement van de maatregelen

Het enige globale bedrag dat beschikbaar is in verband met het rendement van de strijd 
tegen de sociale fraude, is de 181 miljoen euro waarvan sprake in het verslag 2015 van de 
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Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Dat bedrag kan echter niet worden ver-
geleken met de al eerder genoemde 111,3 miljoen euro (50 miljoen + 61,3 miljoen euro) en 
moet om twee redenen met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Ten eerste is de financiële impact van acties tegen sociale fraude in een gegeven boekjaar 
moeilijk te ramen:

• De maatregelen zijn nog altijd niet traceerbaar en het blijft onduidelijk welke ontvangen 
betalingen bij welke maatregel horen.

• Sommige maatregelen hebben een gunstig “preventief effect” op de ontvangsten die 
bestemd zijn voor de sociale zekerheid67. Dat effect is moeilijk in te schatten of zou heel 
wat extra mankracht en technische middelen vergen.

• Een onregelmatige verrichting is niet noodzakelijk frauduleus van aard (het kan ook 
gewoon om een vergissing gaan). Daardoor kunnen in de globale financiële impact op-
brengsten worden meegeteld van acties die strikt gezien niet onder de socialefraudebe-
strijding vallen.

• Door de tijd die verstrijkt tussen het openen van een (administratief of gerechtelijk) 
fraudedossier en de financiële afwikkeling ervan, is moeilijk in te schatten hoeveel de 
acties in een gegeven jaar hebben opgeleverd.

Ten tweede is het zo dat, door de doelstelling en de methodologie van het SIOD-verslag, de 
vermelde bedragen omzichtig moeten worden geïnterpreteerd: 

• Het verslag biedt verzamelde gegevens over de financiële resultaten van de bijdragen 
van de inspectiediensten (FOD’s en OISZ). Het rapporteert niet over de evolutie van het 
actieplan 2015, noch over de uitvoering van de maatregelen uit de initiële en aangepaste 
begroting.

• De vermelde financiële bedragen zijn gebaseerd op de voorstellen tot regularisatie van 
de inspectiediensten. Het gaat dus niet om geïnde bedragen. Bovendien wordt geen 
rekening gehouden met bijkomstige bedragen die uit de voorstellen tot regularisatie 
voortvloeien (boetes, verhogingen).

• De acties van de arrondissementscellen binnen de SIOD worden niet vertaald in financi-
ele resultaten (het gaat om dossiers die een gerechtelijk traject doorlopen).

3.5 Conclusies

Het Rekenhof merkt op dat meerdere maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude die 
in de initiële en aangepaste begroting 2015 waren opgenomen, niet zijn uitgevoerd.

Daarnaast stelt het vast dat er nog steeds geen geaggregeerde en volledige gegevens bestaan 
over de financiële impact van die maatregelen. Dit komt voor een deel door het gebrek aan 
meetinstrumenten.

67  De aankondiging van een nieuwe maatregel zou een ontradend effect kunnen hebben op potentiële  fraudeurs, 
die dan niet tot actie overgaan uit angst gecontroleerd en gesanctioneerd te worden. Volgens die stelling is er een 
gunstig effect omdat een bedrag dat misschien ontdoken zou worden, uiteindelijk wordt vereffend.
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Het Rekenhof beveelt aan indicatoren te definiëren voor het rendement van de maatregelen 
ter bestrijding van de sociale fraude en meetinstrumenten te ontwikkelen voor die indica-
toren. Het dringt er tot slot op aan dat er werk zou worden gemaakt van een duidelijke en 
uniforme rapportering over de financiële impact ervan.
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overlegging van de rekeningen 

Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar be-
horen te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen 
van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). In het verleden stelde het Reken-
hof vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen 
onvoldoende werden nageleefd.

Volgens de wettelijke bepalingen die sinds het boekjaar 2013 in werking zijn getreden, moeten 
de OISZ hun rekeningen uiterlijk op 30 november aan het Rekenhof overleggen, en niet op 
30 juni zoals dat het geval was tot en met boekjaar 2012. Het Rekenhof kan daardoor voor de 
rekeningen 2015 geen uitspraak doen over de mate waarin die termijn wordt nageleefd. Voor 
de vorige jaren blijft de naleving van de termijnen problematisch: op 15 augustus 2016 moesten 
nog zeven instellingen hun rekeningen 2013 overzenden. Voor 2014 ontbraken nog de rekenin-
gen van vijftien instellingen.

1 Inleiding

Overeenkomstig zijn organieke wet controleert het Rekenhof de rekeningen van de zes-
tien68 openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ).

De OISZ moeten strikte termijnen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed 
te keuren en toe te zenden aan de minister van Begroting, die ze op zijn beurt doorstuurt 
naar het Rekenhof.

In zijn vroegere Boeken69 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die termijnen niet worden 
nageleefd. Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het par-
lement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het nochtans tijdig kunnen beschikken 
over de rekeningen.

Ook Eurostat pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau 
waarbij het Rekenhof een rol moet spelen70. Eurostat acht het niet tijdig beschikbaar zijn 
van de geauditeerde geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid een knelpunt 
dat dringend moet worden verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive 
Deficit Procedure) te garanderen.

Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen 
op 15 augustus 2016.

68  Op 1 januari 2015 zijn de DOSZ en de RSZPPO gefusioneerd tot DIBISS.
69  Rekenhof, Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, p. 74, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, p. 105, Boek 2013 over de 

Sociale Zekerheid, p. 85, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, p. 69 en Boek 2015 over de Sociale Zekerheid, p. 73. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be.

70 Europese Commissie (Eurostat), Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit Procedure 
(EDP) 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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2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Opmaak van de rekeningen

De beheerscomités van de OISZ moeten de rekeningen opstellen voor 15 juni van het jaar 
volgend op het boekjaar71. De volgende tabel geeft een overzicht van de naleving door de 
OISZ van die verplichting.

Tabel 19 –  Naleving van de termijn voor de opmaak van de rekeningen (toestand op 15 augustus 2016)

Opmaak van de rekening Boekjaar 2013 Boekjaar 2014 Boekjaar 2015

Tijdig 4 4 2

Minder dan 1 maand te laat 2 3 5

1 tot 2 maanden te laat 1 0 -

2 tot 12 maanden te laat 7 7 -

Meer dan 1 jaar te laat 0 0 -

Nog niet opgemaakt 3 3 9

Totaal 17 17 16

Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

Voor het jaar 2015 hebben enkel de beheerscomités van Famifed, het FAO, het FBZ, de FSO, 
de HVW, het RSVZ en de RVA hun rekeningen al opgesteld. Voor de RSZ ontbreken nog de 
rekeningen voor de jaren 2013 en 2014. De HVKZ en het RIZIV hebben nog geen rekeningen 
voor de jaren 2012, 2013 en 2014 opgesteld.

Voor de rekeningen 2013 mochten de OISZ nog tot 31 maart van het volgende jaar facturen 
van het voorgaande jaar aanrekenen. Hierdoor konden zij het boekjaar niet afsluiten voor 
deze datum.

Vanaf het boekjaar 2014 worden de begrotingsontvangsten en -uitgaven aangerekend vol-
gens het principe van de vastgestelde rechten72. De OISZ moeten voortaan de ontvangsten 
en uitgaven van de beheersbegroting boeken voor 31 januari van het volgende jaar. Voor de 
ontvangsten en uitgaven van de opdrachtenbegroting blijft dat nog steeds voor 31 maart73 
van het volgende jaar.

Het Rekenhof merkt op dat de aanpassing van de regels van aanrekening niet heeft geleid 
tot een verbetering in de tijdige opmaak van de rekeningen.

2.2 Aanstelling van de bedrijfsrevisoren

Op grond van artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 verstuurt de revisor 
zijn verslag aan de toezichthoudende minister en de minister bevoegd voor de begroting, 
binnen drie maanden nadat de openbare instelling van sociale zekerheid haar jaarlijkse 

71  Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor de HVKZ en het RIZIV op 31 december.
72  Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
73  Voor de HVKZ en het RIZIV is de datum vastgesteld op 30 september.
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rekeningen heeft opgemaakt. De beheerscomités van de OISZ sturen de rekeningen, met 
het advies en de certificering van de aangestelde revisor, aan de toezichthoudende minister 
ter goedkeuring.

Tot en met boekjaar 2012 moest de bedrijfsrevisor zijn verslag versturen voor 15 augustus 
van het jaar volgend op het boekjaar74. Vanaf het boekjaar 2013 bepaalt de nieuwe regel-
geving dat dit verslag voor 15 september van het jaar volgend op het boekjaar moet zijn 
verstuurd75.

Het Rekenhof heeft er in het verleden al op gewezen dat het laattijdig afleveren van de 
controleverslagen een oorzaak vormde voor de laattijdige overlegging van de rekeningen. A 
fortiori heeft de laattijdige aanstelling van de bedrijfsrevisor een laattijdige aflevering van 
de controleverslagen tot gevolg.

De volgende tabel geeft de data waarop de bedrijfsrevisoren werden aangesteld die waren 
belast met een controleopdracht voor de rekeningen 2015.

Tabel 20 –  Aanstelling van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ

Instelling Te controleren rekeningen Datum ministerieel besluit

HVKZ 2012-2017 14/04/2014 

Famifed 2012-2017 05/08/2014 

FAO 2012-2017 27/08/2014 

RIZIV 2012-2017 27/08/2014 

RJV 2012-2017 17/09/2014 

HVW 2013-2018 27/06/2014 

FBZ 2013-2018 21/08/2014 

eHealth 2013-2018 15/09/2014 

KSZ 2013-2018 15/09/2014 

HZIV 2013-2018 13/01/2015 

FSO 2013-2018 11/08/2015 

RVA 2013-2018 11/08/2015 

RVP/FPD 2013-2018 10/09/2015 

RSZ 2013-2018 22/02/2016 

RSVZ 2015-2020 02/03/2015 

DIBISS 2015-2016(*)    28/06/2016 
(*)  Op 1 januari 2017 worden de activiteiten van DIBISS ondergebracht in drie andere OISZ (Famifed, RSZ en 

RVP) en wordt DIBISS zelf opgeheven.

Bron: ministeriële besluiten met de aanstelling van de revisoren binnen de OISZ

74  Voor het RIZIV is de termijn vastgesteld op 31 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
75  Voor de RSZ is de termijn vastgesteld op 31 december van het jaar volgend op het boekjaar, en voor de HVKZ en het 

RIZIV is dat op 31 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
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Uit de tabel blijkt dat de aanstelling van de bedrijfsrevisor op één uitzondering na gebeurde 
nadat het eerste of de eerste twee te controleren dienstjaren al voorbij waren.

Het Rekenhof merkt hierbij op dat het opleggen van een opleveringstermijn enkel nuttig 
is als de bedrijfsrevisor tijdig, en dus voor het begin van zijn mandaat, wordt aangesteld.

2.3 Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof

De OISZ sturen de door het beheersorgaan opgestelde rekeningen, samen met het advies en 
de certificering van de aangestelde revisor, binnen drie maanden voor goedkeuring aan de 
minister bevoegd voor de instelling. De toezichthoudende minister bezorgt de rekeningen 
binnen zes weken aan de minister van Begroting, die op zijn beurt vier weken heeft om de 
rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof76.

Sinds het boekjaar 2013 moeten de rekeningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend 
op het boekjaar aan het Rekenhof worden overgelegd.

Omdat de rekeningen 2015 tot uiterlijk 30 november 2016 aan het Rekenhof kunnen worden 
bezorgd77, kan het Rekenhof voor dat jaar nog geen uitspraak doen over de naleving van 
de termijn. Toch herinnert het eraan dat op 15 augustus 2016 het beheerscomité van maar 
zeven instellingen (Famifed, FAO, FBZ, FSO, HVW, RSVZ en RVA) de rekeningen 2015 heeft 
goedgekeurd78.

Wat de rekeningen 2014 betreft, had het Rekenhof op 15 augustus 2016 enkel nog maar 
die van de DOSZ en het RSVZ ontvangen. Van vijftien instellingen ontbraken dus nog de 
rekeningen, ook al hadden twaalf van hen (eHealth, Famifed, FAO, FBZ, FSO, HVW, HZIV, 
KSZ, RJV, RSZPPO, RVA en RVP) die rekeningen al opgemaakt. Van vijf van hen (eHealth, 
Famifed, HVW, KSZ en RSZPPO) heeft de minister van Sociale Zaken de rekeningen 2014 al 
doorgestuurd naar de FOD Budget en Beheerscontrole zodat de minister van Begroting ze 
aan het Rekenhof kan voorleggen. De minister van Begroting liet echter weten dat zij die 
rekeningen voorlopig niet aan het Rekenhof zal voorleggen omdat fouten zijn vastgesteld 
bij de overgang van de boeking op basis van verworven rechten naar de boeking op basis 
van vastgestelde rechten. In een brief van 5 juli 2016 bevestigt zij dat aan de FOD Budget en 
Beheerscontrole is gevraagd de toepassing van de principes van de vastgestelde rechten te 
controleren voordat de rekeningen naar het Rekenhof worden doorgestuurd.

Op 15 augustus 2016 ontbraken nog de rekeningen 2013 van zeven instellingen. Vier van hen 
(FSO, RJV, RVA en RVP) hadden die rekeningen wel al opgemaakt. Van tien instellingen 
(DOSZ, eHealth, FAO, FBZ, HVW, HZIV, KSZ, RKW79, RSVZ en RSZPPO) zijn de rekenin-
gen 2013 aan het Rekenhof overgezonden.

76  Artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
77  Voor de RSZ is dat 15 maart 2017 en voor de HVKZ en het RIZIV 15 juni 2017.
78  De wettelijke datum voor de opmaak is 15 juni 2015, behalve voor de RSZ (30 september 2015), en de HVKZ en het 

RIZIV (31 december 2015).
79  Op 1 juli 2014 is de naam van RKW gewijzigd in Famifed.



OVERlEGGING VAN DE REKENINGEN / 75

Het Rekenhof wijst er daarnaast op dat de rekeningen 2011 en 2012 van respectievelijk twee 
(FSO en RIZIV) en zes instellingen (FSO, HVKZ, HZIV, RIZIV, RJV en RSZ) nog ontbreken.

3 Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof 
overgelegd. In vergelijking met voorgaande jaren is er geen beduidende verbetering.

Hoewel vanaf het boekjaar 2013 de te volgen procedures en termijnen duidelijker zijn om-
schreven en de termijn voor het opstellen van de rekeningen door het beheerscomité met 
een maand werd verlengd, is er geen verbetering merkbaar in de tijdige opmaak van de 
rekeningen. Slechts twee instellingen hebben hun rekeningen 2015 op de vooropgestelde 
datum van 15 juni 2016 opgemaakt.

Alleen voor DIBISS is er voor de rekeningen vanaf 2015 nog geen bedrijfsrevisor aangesteld. 
Hoewel dit een verbetering is tegenover 2014 (toen moest nog voor twee instellingen een 
revisor worden aangesteld), wijst het Rekenhof erop dat bedrijfsrevisoren veelal laattijdig 
worden aangesteld. Het tijdig aanstellen van de bedrijfsrevisor is nochtans noodzakelijk 
om de rekeningen binnen de opgelegde termijnen aan het Rekenhof te kunnen overleggen.

De jaarrekeningen moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar 
aan het Rekenhof worden toegestuurd80. Daardoor kon het Rekenhof nog niet nagaan of de 
OISZ en de bevoegde ministers de termijn voor het overleggen van de rekeningen 2015 beter 
naleven. Wel stelt het vast dat van slechts twee instellingen de rekeningen 2014 zijn over-
gezonden en dat er voor de rekeningen 2013 nog steeds zeven rekeningen niet zijn overge-
zonden.

Het Rekenhof dringt erop aan dat de minister van Begroting de rekeningen 2014 die al door 
de toezichthoudende minister zijn goedgekeurd, zo vlug mogelijk voor toezicht voorlegt.

80  Voor de RSZ is dat 15 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar; voor de HVKZ en het RIZIV is dat 15 juni 
van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
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OISZ: Opvolging van de interne-
auditfunctie
In 2015 werden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een volwaardige interne audit bij 
de verschillende instellingen en in de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditcomité van 
de OISZ. Zo werden de onafhankelijke expert-leden van dat comité geselecteerd, maar moeten 
de sociale partners hun delegatie nog aanwijzen. Het Rekenhof moedigt de OISZ, het College 
van OISZ en het Gemeenschappelijk Auditcomité aan zich blijvend te engageren in de uitbouw 
van de interne audit.

1 Inleiding

In het Boek 2010 over de Sociale Zekerheid81 bracht het Rekenhof verslag uit over de invoe-
ring van de interne audit in de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Naast de 
algemene vaststelling dat de ontwikkeling van de interne audit nog aan het begin stond en 
dat de uitbouw en organisatie ervan een groeiproces van verschillende jaren zou zijn, deed 
het Rekenhof nog een aantal specifieke vaststellingen en aanbevelingen.

Om aan die aanbevelingen tegemoet te komen, besliste het College van OISZ (hierna: Col-
lege) een gemeenschappelijk kader uit te werken voor de organisatie en de werking van de 
interne audit bij de OISZ. Ook worden in de bestuursovereenkomsten tussen de OISZ en de 
federale Staat, gemeenschappelijke verbintenissen opgenomen voor alle OISZ.

De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de diensten Interne 
Audit bij de OISZ. Het Rekenhof heeft de ontwikkelingen systematisch gevolgd en geeft in 
dit verslag een overzicht van de huidige situatie.

2 Uitbouw van de interne-auditfunctie

2.1 Verbintenissen in de bestuursovereenkomsten

De bestuursovereenkomsten leggen op dat elke OISZ, alleen of gemeenschappelijk met an-
dere OISZ, moet beschikken over een operationele functie van interne audit82. Eind 2015 be-
schikten bijna alle OISZ over een interne-auditfunctie. Alleen bij de Hulp- en Voorzorgskas 
voor Zeevarenden (HVKZ) ontbreekt, als zeer kleine instelling, nog een interne-auditfunc-
tie. Omdat de activiteiten van de HVKZ wellicht vanaf 2018 zullen worden geïntegreerd in 
de andere instellingen van sociale zekerheid83, wordt voor die instelling geen evolutie meer 
verwacht.

81  Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, Brussel, 
oktober 2010, p. 106-111.Ter beschikking op www.rekenhof.be.

82  Artikel 164 van de gemeenschappelijke bepalingen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015. 
83  Zie het artikel “HVKZ: Beheer en organisatie” in deel IV van dit Boek.
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De Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), die is ontstaan uit de fusie 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Provinciale en Plaatselijke overheden 
(RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), deelde zijn inter-
ne-auditfunctie met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
(RSVZ). Vanaf november 2015 heeft het RSVZ een eigen interne-auditfunctie. DIBISS wordt 
vanaf 2017 geïntegreerd in de FPD (RVP), Famifed en de RSZ die al over een eigen interne-
auditfunctie beschikken.

Het Rekenhof merkt op dat de verdere uitbouw van de interne-auditfunctie binnen de ver-
schillende instellingen kan worden belemmerd door de budgettaire beperkingen waarmee 
de OISZ worden geconfronteerd. Omdat de auditdiensten vaak maar een beperkt aantal 
personeelsleden tellen, is er een risico voor de continuïteit als interne auditoren zouden 
uitvallen of uitstromen. Zo verliet bij de RSZ, de RJV en de RVA telkens een interne auditor 
de instelling. In 2016 plannen sommige instellingen de vervanging (RJV, RVA) of een ver-
sterking van de interne-auditdienst (o.a. FPD (RVP) en RSZ).

2.2 Gemeenschappelijke auditcharters

Een werkgroep Interne Audit binnen het College heeft in 2011 een charter voor de interne-
auditfunctie en een charter voor het auditcomité ontwikkeld. In 2013 hebben de beheersco-
mités van de verschillende OISZ het charter over de interne-auditfunctie binnen de OISZ 
aanvaard. Opdat de instellingen die tekst aan hun specifieke behoeften zouden kunnen 
aanpassen, hanteert het charter het principe comply or explain. Als een OISZ de algemene 
bepalingen van het charter wil aanpassen, moet ze die aanpassingen toelichten en verant-
woorden84.

Het College besliste in 2014 twee organisatiemodellen voor te stellen voor het auditcomité. 
Het eerste model betreft een Instellingsspecifiek Auditcomité (IAC), waarvan de opdracht 
gaat van de goedkeuring van het auditplan tot het vervullen van een rol in de toewijzing van 
middelen aan de betrokken dienst85. In het tweede model nemen het Gemeenschappelijk 
Auditcomité voor de OISZ (GAC) en het algemeen beheer van de instelling86 samen de taak 
van auditcomité op zich. Het algemeen beheer neemt hierbij de taken van het IAC over en 
er is geen afzonderlijk auditcomité. Het GAC staat in voor een methodologische toetsing 
van het auditplan van de instelling en de werking van de interne-auditfunctie binnen de 
instelling.

Elke instelling moet één van de organisatiemodellen kiezen. In navolging van het in-
stellingsspecifieke auditcomité van Famifed (dat sinds 2008 bestaat), heeft ook het RSVZ in 
2015 een eigen auditcomité opgericht. Beide auditcomités bestaan uit drie leden van de raad 
van beheer en twee onafhankelijke experten. Het beheerscomité van de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid neemt zelf de rol van auditcomité op. De overige OISZ opteren voor 
het tweede model.

84  Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, Brussel, 
november 2012, p. 265.

85  Andere taken van het IAC zijn de goedkeuring van de auditrapporten en het jaarverslag, en de evaluatie van het 
hoofd van Interne Audit.

86  Dit begrip wordt in de documenten van het College gebruikt en verwijst naar de administrateur-generaal of zijn 
adjunct.
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2.3 Gemeenschappelijk Auditcomité

Het GAC zal van alle instellingen (ongeacht het gekozen organisatiemodel) de diverse au-
ditplannen en jaarverslagen van de interne-auditdiensten van de OISZ krijgen. Het zal toe-
zien op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de methodologie van de betrokken interne-
auditdiensten. Bovendien zal het mee de relaties met andere controleactoren structureren 
in het kader van single audit (zie punt 4).

In 2015 werden de voorbereidingen voor de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditco-
mité voortgezet. Zo werden de vier onafhankelijke expert-leden geselecteerd. De selectie-
procedure werd in september 2015 opgestart met een oproep aan geïnteresseerde kandida-
ten. Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid keurde op 2 oktober 2015 de samenstelling 
van de jury goed. Op basis van gesprekken en van de analyse van de kandidaturen droeg 
de jury vier kandidaten voor. Daarbij werd gestreefd naar een evenwichtige combinatie van 
expertise, ervaring en vaardigheden, rekening houdend met een evenwicht op vlak van 
taalrol. Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid bekrachtigde op 4 december 2015 de 
samenstelling van het GAC.

Om de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditcomité verder vorm te geven, werd aan 
de sociale partners nogmaals gevraagd om zo vlug mogelijk een eigen delegatie af te vaar-
digen in het GAC. Die delegatie was op 31 mei 2016 nog niet geregeld.

3 Overleg tussen auditdiensten

Om het overleg tussen interne-auditdiensten te ondersteunen is in september 2012 gestart 
met het Platform Interne Audit (Platina), een netwerk van de verantwoordelijken van de 
diensten Interne Audit bij de OISZ. De opdracht ervan wordt verankerd in het Gemeen-
schappelijk Charter van de Interne-auditfunctie van de OISZ. Het doel van het platform 
was kennis- en ervaringsuitwisseling, afstemming en samenwerking tussen de interne-
auditdiensten van de OISZ.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomsten moet het netwerk minstens vier keer per jaar 
samenkomen en zal het jaarlijks een activiteitenrapport opstellen.

Volgens het activiteitenverslag 2015 is het Platina-netwerk zeven keer samengekomen. 
Naast de toelichting van praktijken door sprekers van zowel binnen als buiten de OISZ, 
waren er ook een aantal workshops om te streven naar een betere afstemming van de ver-
schillende auditmethoden en -technieken, bv. op het vlak van auditrapporten.

4 Single audit

Om de controlelast voor de OISZ zoveel mogelijk te beperken, wordt gestreefd naar de in-
voering van het principe van single audit. Daarbij worden de controleactiviteiten van de 
verschillende actoren binnen eenzelfde instelling op elkaar afgestemd.
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De bestuursovereenkomsten bepalen dat de OISZ, via het College, initiatieven zullen ne-
men om de planning en de methoden van de interne-auditfuncties af te stemmen met de 
activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ, in eerste instantie van het Re-
kenhof87.

Over de afstemming met andere controleactoren vond in 2015 een overleg plaats tussen de 
leden van de werkgroep Interne Audit binnen het College. Dat overleg moest een gemeen-
schappelijke visie op single audit op het niveau van het College voorbereiden. Deze visie zal 
vervolgens in 2016 in overleg met het GAC verder bepaald worden.

In afwachting van die visietekst wisselen sommige OISZ al informeel documenten zoals het 
auditplan en auditrapporten uit met een aantal actoren.

5 Toekomstige acties

In 2016 moeten de sociale partners hun delegatie aanwijzen, zodat het GAC volledig kan 
worden samengesteld.

Intussen zal het voorlopig partieel samengestelde GAC een agenda opstellen voor 2016 en 
een huishoudelijk reglement uitwerken. Het GAC zal zich in 2016 voornamelijk vertrouwd 
maken met de werking van de bestaande interne-auditdiensten. Het zal een aantal belang-
rijke documenten, zoals het auditplan en het jaarverslag, opvragen. Op die manier kan het 
een eerste inschatting maken van de maturiteit van de interne-auditdiensten. Het GAC zal 
bovendien ook een belangrijke rol spelen bij de verdere harmonisering van de gebruikte 
auditmethoden en templates.

In de loop van 2016 zullen de OISZ de synergieën inzake interne audit verder ontwikkelen.

6 Besluit en aanbevelingen

In 2015 werden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een volwaardige interne audit 
bij de verschillende instellingen en in de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditco-
mité van de OISZ. Deze werkzaamheden moeten worden voortgezet. Het Rekenhof blijft 
deze ontwikkelingen opvolgen en moedigt de OISZ, het College en het GAC aan zich blij-
vend te engageren.

87  Die verbintenis was al opgenomen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en wordt hernomen in de (op 
30 juni 2016 nog niet gepubliceerde) bestuursovereenkomsten 2016-2018. De afstemming kan erin bestaan dat 
tussen de verschillende actoren een protocol wordt gesloten.
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RJV: Financiering en controle 
van de bijzondere vakantie-
fondsen – opvolgingsaudit
Ten gevolge van de vroegere aanbevelingen van het Rekenhof werden in het stelsel van de jaar-
lijkse vakantie diverse maatregelen genomen voor een kwalitatiever beheer door de bijzondere 
vakantiefondsen. De maatregelen moeten wel nog grotendeels worden uitgevoerd. Het Reken-
hof wijst op enkele mogelijke verbeterpunten in de huidige hervormingsplannen en in het toe-
zicht van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie op de vakantiefondsen.

1 Context

Arbeiders kunnen hun vakantiegeld van twee verschillende soorten instellingen ontvan-
gen. Enerzijds zijn er elf bijzondere vakantiefondsen (vzw’s) die zich richten tot enkele 
specifieke sectoren en die paritair worden beheerd. Anderzijds is er de Rijksdienst voor 
Jaarlijkse Vakantie (RJV), een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ), waarvan 
het departement ‘RJV-kas’ het vakantiegeld betaalt van de arbeiders uit de sectoren waar-
voor geen vakantiefonds is opgericht. Om het vakantiegeld te kunnen uitbetalen, worden 
de bijzondere vakantiefondsen en de RJV gefinancierd met jaarlijkse werkgeversbijdragen. 
De RSZ stort deze door aan het departement ‘RJV-stelsel’ van de RJV, die ze op zijn beurt 
verdeelt over de RJV-kas en de verschillende vakantiefondsen. In 2015 ging het in totaal om 
4.850 miljoen euro aan vakantiegeld, waarvan de vakantiefondsen 40 % uitbetaalden en de 
RJV-kas 60 %.

De vakantiefondsen hebben een grote autonomie. Ze berekenen zelf het verschuldigde be-
drag van het vakantiegeld. Bovendien beheren en beleggen ze ook zelf de bijdragen die 
ze doorgestort krijgen in afwachting van de uitbetaling van het vakantiegeld. Met de op-
brengsten daarvan betalen ze hun beheerskosten. Deze werkwijze is historisch gegroeid, 
en vloeit voort uit het feit dat het vakantiegeld gezien wordt als een uitgesteld loon van de 
werkgever aan de werknemer, eerder dan als een socialezekerheidsprestatie. In afwachting 
van de uitbetaling ervan wordt het beschouwd als de collectieve eigendom van de arbeiders 
en werkgevers binnen een bepaalde sector.

Naast de autonomie van de fondsen bestaat wel een solidariteitsmechanisme: het geheel 
van de vakantiebijdragen wordt gebruikt voor de betaling van het vakantiegeld van alle 
arbeiders, ongeacht of de werkgeversbijdragen daadwerkelijk zijn betaald en ongeacht het 
aantal gelijkgestelde dagen (ten gevolge van o.a. ziekte, arbeidsongevallen en economische 
werkloosheid, waar sectorale eigenheden kunnen spelen). Dit solidaire karakter veronder-
stelt een zekere uniformiteit bij de vaststelling van het vakantiegeld en een efficiënt en 
voorzichtig beheer van de financiële middelen. Het departement ‘RJV-stelsel’ van de RJV 
bewaakt het evenwicht van het stelsel en de onderlinge solidariteit. Hij controleert of de 
vakantiefondsen de regelgeving respecteren en of ze correct aan het stelsel bijdragen.
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2 Onderzoek

Dit onderzoek is een opvolging van de audit ‘Financiering en controle van de bijzondere 
vakantiefondsen’ die het Rekenhof in september 2011 publiceerde88 en waarin het een reeks 
aanbevelingen formuleerde. Als antwoord op die audit werkten de vakantiefondsen (via de 
Vereniging van de Bijzondere Vakantiekassen) en de RJV het strategisch plan Holidays@
work uit. Dat werd een eerste keer besproken door het beheerscomité van de RJV van juli 
2013 en werd eind 2015 goedgekeurd. In 2016 bevindt de uitvoering van het plan Holidays@
work zich bijgevolg nog maar in een opstartfase. Het Rekenhof heeft daarom enkel nage-
gaan of de geplande hervormingen tegemoetkomen aan zijn aanbevelingen en waarborgen 
bieden voor:

1.  een beter risicobeheer en een meer kwalitatieve werking van de vakantiefondsen;
2.  een verbeterd toezicht van de RJV op de werking van die vakantiefondsen;
3.  een correcte en controleerbare bijdrage van de vakantiefondsen aan het financieel even-

wicht van het stelsel, de zogenaamde ‘saneringsbijdrage’, die kan dienen als sturingsin-
strument voor een correcte en kwalitatieve werking van de vakantiefondsen.

De RJV en de toezichthoudende minister hebben op de onderzoeksbevindingen gereageerd. 
Een samenvatting van hun reactie is opgenomen in punt 5; enkele specifieke opmerkingen 
van de RJV zijn verwerkt in het resultaat van het onderzoek.

3 Resultaat van het onderzoek

3.1 Risicobeheer en werking van de vakantiefondsen

Het Rekenhof stelde in 2011 dat als de vakantiefondsen en de RJV ervoor kiezen om het be-
staande financieringssysteem te behouden - wat ze met het strategisch plan Holidays@work 
expliciet doen – er minstens uniforme regels moeten komen om de financiële middelen 
(beleggingen) te beheren alsook voor het aanleggen en het gebruik van reserves voor even-
tuele financiële tekorten en het niveau van die reserves. Het strategisch plan Holidays@
work benadrukt echter de autonomie van de vakantiefondsen: er wordt niet gekozen voor 
uniforme regels, maar wel voor meer transparantie (zie punt 3.2) en een beter risicobeheer.

Wat het financieel beheer betreft, hebben de vakantiefondsen methodes ontwikkeld om 
de risico’s in te schatten en te beperken. Zo hebben ze zich geëngageerd om een financi-
eel charter van de vakantiefondsen te onderschrijven waarin principes voor het financieel 
beheer werden opgenomen (o.a. omschrijving van de functies van depositohouder en fi-
nancieel beheerder, afstemming actief-passief …). De raad van bestuur en de algemene ver-
gadering van elk vakantiefonds moeten het charter goedkeuren. Bij enkele fondsen is dat 
al gebeurd, bij de andere zou dit gebeuren in de loop van 2016. Het Rekenhof merkt op dat 
de principes in dit charter zeer algemeen zijn geformuleerd, waardoor de vakantiefondsen 
nagenoeg vrij kunnen beslissen welke soort beleggingen ze aangaan.

Daarnaast werd ook beslist dat elk vakantiefonds, binnen een redelijke termijn, een fonds 

88  Rekenhof, Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen, verslag aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, Brussel, september 2011, 63 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 
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voor financiële risico’s aanlegt op zijn balans, ter waarde van 0,3 % van het brutovakantie-
geld. Dit komt neer op ongeveer 5,8 miljoen euro voor alle fondsen samen. Dat is volgens 
het Rekenhof te weinig. Het is de bedoeling dat de andere vakantiefondsen een vakantie-
fonds in liquiditeitsproblemen solidair bijspringen, binnen bepaalde grenzen van bedrag of 
tijd, met intrest indien het risico dat aan de basis ligt vermijdbaar was. Vijf vakantiefondsen 
hebben het fonds al aangelegd, de andere zijn dit van plan in 2016. In de gevallen die niet 
zijn opgenomen in de afspraken over het fonds, kan eventueel nog een beroep worden ge-
daan op de middelen van de RJV na voorlegging van een dossier aan zijn beheerscomité. De 
RJV gaat ervan uit dat ook dan in eerste instantie een beroep wordt gedaan op de solidari-
teit uit de eigen middelen van de vakantiefondsen en niet op zijn eigen middelen. Volgens 
de RJV zal onderzocht worden of nog nieuwe actiemogelijkheden ontwikkeld kunnen wor-
den in geval van problemen die de middelen van een vakantiefonds overschrijden.

Het strategisch plan Holidays@work introduceert een samenhangend systeem voor een 
professioneler beheer van de vakantiefondsen. Alle vakantiefondsen hebben hiertoe een 
‘charter van de interne controle en interne audit’ onderschreven. Het systeem steunt op 
interne kwaliteitscontrole met professioneel risicobeheer waarvoor de vakantiefondsen zelf 
verantwoordelijk zijn. Voorts worden periodieke interne en externe audits georganiseerd, 
die worden aangestuurd vanuit de Vereniging van Bijzondere Vakantiekassen waarbinnen 
een auditcomité wordt opgericht. Op het moment van de opvolgingsaudit van het Reken-
hof was dit systeem nog niet operationeel. Inhoudelijk is het gebaseerd op een gemeen-
schappelijk canvas van een zestal risicodomeinen en noodzakelijke controlemechanismen, 
waarvoor checklists werden ontwikkeld en gevalideerd door de vakantiefondsen. Of ze het 
bovenvermelde financiële charter respecteren, is een element in deze checklists.

Om de kwaliteit van hun werking te verhogen, proberen de vakantiefondsen samen met de 
RJV de interpretatie en de toepassing van de reglementering te harmoniseren. Zo keurde 
het beheerscomité van de RJV al fiches goed voor 25 concrete gevallen of situaties en is er in 
een jaarlijkse actualisering voorzien.

Het Rekenhof merkte in 2011 op dat de bestaande financieringswijze de vakantiefondsen 
onvoldoende stimuleerde om een efficiënt beheer te voeren. Hoewel het financieringssys-
teem wordt behouden, gaan de vakantiefondsen via intensieve synergieën inspanningen 
doen om de werkingskosten zoveel mogelijk te verminderen (minstens in lijn met de be-
sparingen bij de RJV) en de onderlinge verschillen weg te werken. Zo overwegen ze meer 
partnerschappen onderling, fusies, het gebruik van een gemeenschappelijk IT-systeem enz.

3.2 Toezicht van de RJV op de werking van de vakantiefondsen

In 2011 formuleerde het Rekenhof de aanbeveling het toezicht van de RJV uit te breiden en 
steunde het de RJV in zijn vraag naar meer transparantie bij de vakantiefondsen. Intussen 
is er het algemene engagement om jaarlijks aan de RJV te rapporteren over het risicobeheer 
en de interne en externe audit, en worden (net zoals in het verleden) de jaarrekeningen en 
de proef- en saldibalans aangeleverd. Daarnaast leidde het strategisch plan Holidays@work 
tot de volgende specifieke transparantiemaatregelen:
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• De vakantiefondsen stellen gemeenschappelijke waarderingsregels op die zullen wor-
den toegepast op alle toekomstige boekingen.

• De vakantiefondsen informeren de RJV periodiek over het beleggersprofiel van alle be-
leggingen (inclusief de beleggingen van de reserves) en verschaffen hem een tabel met 
het algemene totaal en de verdeling ervan over de verschillende types beleggingspro-
ducten. De beleggingen van de bijdragen die worden gebruikt voor de betaling van de 
vakantiegelden (en niet de beleggingen die voortkomen uit de reserves) komen aan bod 
in een uitgebreidere trimestriële rapportering op basis van een schema opgesteld in 
overleg met de RJV.

• De vakantiefondsen die naast het wettelijke vakantiegeld ook extralegaal vakantiegeld 
uitkeren, houden gescheiden rekeningen aan en leggen gescheiden rapporten voor aan 
de RJV.

• Over de bedragen die via afzonderlijke stromen in het stelsel van de jaarlijkse vakantie 
terechtkomen (in de sectoren diamant en bouw), moeten de nodige rapporten en attes-
ten worden voorgelegd aan de RJV. Voor de sector bouw werden hierover ondertussen al 
afspraken gemaakt met de RSZ.

Deze maatregelen vormen volgens de RJV een meerwaarde voor de boekhoudkundige con-
trole, hoewel het belang van een aantal aspecten is afgenomen doordat de reserves van 
de fondsen in de toekomst niet meer zullen meetellen voor de berekening van de sane-
ringsbijdrage (zie verder punt 3.3). De toegenomen transparantie heeft geleid tot een beter 
permanent dossier en maakt een beter toezicht mogelijk. De RJV gebruikt het merendeel 
van de meegedeelde informatie (zoals het overzicht van de beleggingen) als knipperlicht 
voor eventuele mogelijk problemen, naar aanleiding waarvan een discussie kan worden 
opgestart binnen het beheerscomité en eventueel maatregelen kunnen worden voorgesteld.

Volgens het Rekenhof zou de RJV via systeemcontroles volledig inzicht moeten kunnen 
verwerven in de onderliggende processen en controleprocedures bij de vakantiefondsen. 
De vakantiefondsen stellen in Holidays@work expliciet dat ze een uitgebreide, gesystema-
tiseerde en adequate controle, waarin de RJV strikt toeziet op de naleving van de onder-
richtingen, aanvaarden en dat ze meewerken om sociale fraude te voorkomen. De RJV heeft 
echter vooralsnog geen belangrijke wijzigingen aan de bestaande boekhoudkundige en so-
ciale controles aangekondigd. Wel wordt een nieuwe controle in het leven geroepen om de 
naleving van een aantal criteria na te gaan die worden gebruikt om een variabel element 
in de saneringsbijdrage te berekenen (zie hierna punt 3.3). De impact van deze nieuwe con-
trole alsook de invoering van de interne audit binnen de fondsen op de bestaande boek-
houdkundige en sociale controles kan pas worden geëvalueerd na de invoering ervan.

Zoals opgemerkt in 2011 besteedt de RJV geen specifieke aandacht aan het extralegale va-
kantiegeld.

Tot slot vroeg het Rekenhof in het kader van de controle van de RJV op de vakantiefond-
sen maatregelen om mogelijke risico’s van belangenvermenging bij beslissingen van het 
beheerscomité weg te nemen, aangezien een aantal leden van het beheerscomité ook een 
functie bij een vakantiefonds vervullen. Het huishoudelijke reglement bevat nog steeds 
geen specifieke regels hierover. De RJV gaat op die opmerking niet in, en onderlijnt enkel 
de vrijheid van de interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties om hun de-
legatie in het beheerscomité samen te stellen. Dat tot die delegatie ook verantwoordelijken 
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van vakantiefondsen behoren, zou volgens de RJV trouwens garanderen dat binnen het 
beheerscomité een praktische terreinkennis voorhanden is.

3.3	 Bijdrage	van	de	vakantiefondsen	aan	het	financiële	evenwicht	van	
het stelsel: saneringsbijdrage

De saneringsbijdrage is een solidariteitsmechanisme tussen de vakantiefondsen en het stel-
sel van de jaarlijkse vakantie. Ze voorziet in een jaarlijkse overdracht van de vakantiefond-
sen naar het RJV-stelsel of van dit stelsel naar de vakantiefondsen. Ze bestaat uit, enerzijds, 
het verschil tussen forfaitair berekende inkomsten uit de door de vakantiefondsen beheer-
de kapitalen en forfaitair bepaalde beheerskosten en, anderzijds, uit intresten berekend op 
de reserves van de vakantiefondsen. Het rendement van de RJV op zijn beleggingen en de 
beheerskosten van de RJV-kas dienen hiervoor als referentie.

Het Rekenhof had over de saneringsbijdrage opgemerkt dat de berekeningswijze onvol-
doende rekening houdt met de werkelijke financiële middelen die de vakantiefondsen kun-
nen beleggen en dat de vakantiefondsen de saneringsbijdrage gedeeltelijk zelf kunnen be-
invloeden via de reserves, waardoor ze onvoldoende aanzet tot een efficiënt beheer en de 
opbouw van reserves.

De vakantiefondsen en de RJV zijn tegemoetgekomen aan de aanbeveling van het Rekenhof 
en hebben een ontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt dat op het moment van de audit 
echter nog niet was goedgekeurd. In de nieuwe berekeningswijze wordt de factor reserves 
uit de formule gehaald om elk vermoeden van optimalisatie ongegrond te maken. De bere-
kening van de inkomsten uit beleggingen wordt gemoderniseerd en vereenvoudigd. Voor 
de berekening zullen enkel nog balansgegevens van de RJV nodig zijn. De afzonderlijke 
aanrekening van de informaticakosten – waarover het Rekenhof ook opmerkingen maakte 
– zal overbodig worden. Voor de berekening van de forfaitaire beheerskosten zal het aan-
deel van de RJV-kas in de totale beheerskosten van de RJV immers dichter aansluiten bij de 
realiteit doordat het om de zes jaar zal worden geactualiseerd.

Het ontwerp van koninklijk besluit komt ook tegemoet aan de vraag van het Rekenhof om 
bij de berekening van de bijdrage rekening te houden met de prestaties van een vakantie-
fonds, waardoor de bijdrage als sturingsinstrument kan worden ingezet. Als nieuw sturend 
variabel element wordt de kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen geëvalueerd 
op basis van een reeks criteria, opgesteld in overleg met de vakantiefondsen, die betrek-
king hebben op het toekennen van de rechten jaarlijkse vakantie, het beheersen van de 
financiële risico’s en het respecteren van de afspraken met de RJV. Ook voor de RJV-kas 
zal hetzelfde systeem van kwaliteitscontrole gelden, en naarmate het evaluatiecijfer van 
een vakantiefonds beter of slechter is dan dat van de RJV-kas, zal dit fonds minder of meer 
saneringsbijdrage krijgen aangerekend.

De eerste berekening van de saneringsbijdrage met dit variabel element zou gebeuren in 
2017. De evaluatie van de criteria m.b.t het toekennen van de rechten jaarlijkse vakantie 
zal gebeuren via wetenschappelijk onderbouwde steekproefcontroles die naargelang van 
het resultaat kunnen worden uitgebreid. Andere criteria met betrekking tot de commu-
nicatie en het risicobeheer worden geëvalueerd op basis van het al dan niet tijdig voorleg-
gen van bepaalde lijsten, staten en bestanden. Voor de evaluatie van het boekhoudkundige 
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beheer en de beheersing van de financiële risico’s zoals aangekondigd in het ontwerp van 
koninklijk besluit, volstaat dit louter controleren of bepaalde documenten aan de RJV wor-
den voorgelegd, volgens het Rekenhof niet. De RJV wenst zich echter niet te mengen in het 
financiële beheer van de fondsen, maar beperkt zich voorlopig tot de bovenvermelde knip-
perlichtfunctie.

4 Conclusies en aanbevelingen

Het strategisch plan Holidays@work werd pas eind 2015 goedgekeurd. Bijgevolg is het niet 
mogelijk te beoordelen of de uitvoering van de hervormingen in de praktijk tegemoetkomt 
aan de aanbevelingen uit de audit door het Rekenhof van de financiering en controle van de 
bijzondere vakantiefondsen uit 2011.

Het Rekenhof stelde vast dat die audit al impact heeft gehad aangezien de geplande her-
vormingen meer waarborgen bieden op het vlak van het risicobeheer en een kwalitatieve 
werking van de vakantiefondsen, de transparantie van de vakantiefondsen ten aanzien van 
de RJV en het gebruik van de ‘saneringsbijdrage’ als sturingsinstrument voor een correcte 
en kwalitatieve werking van de vakantiefondsen. De vakantiefondsen en de RJV hebben de 
aanbevelingen van het Rekenhof in onderling overleg in maatregelen omgezet.

Voor de verdere uitvoering van de maatregelen beveelt het Rekenhof de RJV aan de sociale 
controle, de boekhoudkundige controle en de nieuwe controle voor het variabele element 
in de saneringsbijdrage op elkaar af te stemmen. Bij deze controles zou, vanuit het principe 
van single audit, ook rekening moeten worden gehouden met de resultaten van de interne 
en externe audit. De RJV moet de documenten die de vakantiefondsen hem bezorgen, actief 
gebruiken. Het geheel van de controles moet de controleopdracht van de RJV – die meer 
inhoudt dan de controle van het wettelijke vakantiegeld- afdekken en voldoende zekerheid 
bieden dat de vakantiefondsen hun verplichtingen nakomen.

Zolang de RJV moet instaan voor risico’s die de financiële draagkracht van de vakantie-
fondsen overstijgen, beveelt het Rekenhof de RJV en de vakantiefondsen aan de richtlijnen 
voor de beleggingen concreter te formuleren in het financiële charter. Bovendien zou de 
naleving van de overeengekomen principes van risicobeheer of boekhoudkundig beheer op 
een systematische basis kunnen worden georganiseerd door dit te verwerken in de criteria 
voor de berekening van het variabele element in de saneringsbijdrage.

5 Reactie van de administratie en de toezichthoudende  
minister

Bij brief van 22 juni 2016 stelt de RJV vast dat het Rekenhof erkent dat er vele stappen voor-
uit zijn gezet in het professioneel en transparant beheer van de vakantiefondsen. De RJV is 
het ermee eens dat er nog enkele verbeterpunten zijn, zoals in het financieel charter en de 
regels van het fonds voor financiële risico’s. Hij merkt ook op dat sommige effecten van het 
strategisch plan Holidays@work pas na de volledige uitvoering van het plan in volle omvang 
zichtbaar zullen worden. Dat laatste geldt vooral voor het toezicht op het boekhoudkundig 
beheer en de financiële risico’s van de vakantiefondsen: de RJV meent dat hij voortaan over 
voldoende informatie zal beschikken om dit beheer te kunnen evalueren. Zo verwijst hij 
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naar de maximale exploitatie van de resultaten van de verschillende controles, onder meer 
door ze met inachtneming van het principe van de single audit op elkaar af te stemmen.

Bij brief van 4 juli 2016 onderstreept de minister van Werk het belang van de eerdere aanbe-
velingen van het Rekenhof. Hij stelt dat het daarom goed is nauwgezet op te volgen in hoe-
verre er verbeteringen worden ingevoerd. De minister gaat ermee akkoord dat de bestaande 
plannen nog kunnen worden versterkt of verduidelijkt, in het bijzonder op het vlak van de 
regels voor het beroep op het solidariteitsfonds in het geval van financiële problemen bij 
een vakantiefonds en van de regels voor beleggingen. Hij heeft daarom aan het beheers-
comité van de RJV gevraagd tegen oktober 2016 een gedegen plan voor te stellen voor de 
openstaande aandachtspunten.
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DOSZ: Financiële en organisa-
torische balans op 31 december 
2014
De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) behoort sinds 1 januari 2015 tot de 
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Dankzij die fusie kwam er een 
oplossing voor het gros van de functionele en organisatorische knelpunten bij de DOSZ, maar 
de financiering van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid werd niet grondig aangepakt, 
hoewel die al decennialang deficitair is.

In de periode 1997-2014 heeft de federale Staat die tekorten opgevangen met 4,98 miljard euro 
aan subsidies. In de toekomst zal de overheid nog extra over de brug moeten komen (meer dan 
drie miljard euro) om de contractuele verbintenissen te bekostigen die onder het huidige stelsel 
zijn aangegaan.

Het Rekenhof benadrukt dat de financiering van het stelsel moet worden herzien om opnieuw tot 
een evenwicht te komen. Het beveelt aan de berekening van de staatssubsidie bij die gelegenheid 
te baseren op de begrotingsboekhouding, veeleer dan op de algemene boekhouding. De financie-
ring zal dan beter aansluiten bij de thesauriebehoeften van de overzeese sociale zekerheid.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt is de afsluitende balans van de DOSZ met 1,65 miljard euro 
verhoogd door interne verrichtingen mee te tellen en door een te hoge raming van onroerende 
goederen in Burundi, wat gepaard gaat met juridische, politieke en organisatorische strui-
kelblokken. Het Rekenhof beveelt aan die onroerende goederen te laten beheren door de FOD 
Buitenlandse Zaken, zolang er geen oplossing is gevonden voor de bestemming ervan.

1 Context

De DOSZ werd opgericht door de wet van 16 juni 196089 en behoorde tot de openbare instel-
lingen van sociale zekerheid die onderworpen waren aan het gezamenlijke toezicht van de 
minister van Sociale Zaken en de minister van Pensioenen.

Op 1 januari 2015 fuseerde de DOSZ met de RSZPPO en samen vormen ze nu de DIBISS90. 
De DOSZ heeft dus niet langer een eigen rechtspersoonlijkheid en is nu een directie met 
de naam “OSZ”. Die directie heeft de opdrachten van de DOSZ overgenomen en beschikt 
over een apart beheerscomité. De boekhoudgegevens van de DOSZ zijn nu geconsolideerd 
met die van de RSZPPO, waarvan het budget nagenoeg vijftien keer en de balansvoet vijf-
enveertig keer groter zijn.

89  Wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van 
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en dat waar-
borg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verze-
kerd.

90  Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de DIBISS.
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De overzeese sociale zekerheid dekt de voornaamste socialezekerheidsdomeinen via een 
facultatief stelsel van wettelijke verzekering (pensioenen, ziekte-invaliditeit, uitgestelde 
verzekering geneeskundige verzorging) en aanvullende verzekeringscontracten (genees-
kundige verzorging, arbeidsongevallen, ongevallen in de privésfeer). Het stelsel is bedoeld 
voor onderdanen van EER-landen (Europese Economische Ruimte) en van Zwitserland die 
in het buitenland werken en voor onderdanen van andere dan EER-landen en Zwitserland 
die in dienst werken van de Belgische Staat, de gewesten, de gemeenschappen of van een 
onderneming met maatschappelijke zetel in België91. Het stelsel financiert bovendien de 
rechten en verplichtingen in verband met de sociale zekerheid van de vroegere kolonialen. 

Het Rekenhof heeft de rekeningen 2013 en 2014 van de DOSZ gecontroleerd, die de laatste 
waren van de DOSZ als OISZ. De resultaten van de controle waren het voorwerp van een 
tegensprekelijke procedure met vertegenwoordigers van de DOSZ, die plaatsvond op 18 ja-
nuari 2016. De resultaten werden op 6 april 2016 meegedeeld aan de minister van Begroting 
en aan de toezichthoudende ministers (cf. punt 4).

2 Resultaten van het onderzoek

2.1	 Financiële	toestand

2.1.1	 Deficitair	en	kostelijk	stelsel	voor	de	federale	Staat
Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid werd van bij de oprichting ondergraven om-
dat de Congolese regering in 1966 beslag legde op de tegoeden aan effecten en vastgoed die 
64 % van de door het stelsel gecumuleerde middelen vertegenwoordigden (het ging om een 
bedrag van 173 miljoen euro). Er was dus snel een staatstussenkomst nodig om de prestaties 
te kunnen betalen waarvoor de DOSZ bevoegd was. Mettertijd kwam de overzeese sociale 
zekerheid, die op een stelsel van kapitalisatie berust, zonder activa te zitten.

In het licht van die situatie bepaalde de wetgever vanaf 1997 dat de Staat borg zou staan 
voor de tekorten van het stelsel. Daartoe werden elk jaar ten laste van de FOD Sociale Ze-
kerheid een vastleggings- en een vereffeningskrediet ingeschreven in de algemene uitga-
venbegroting92.

Die tussenkomst (288 miljoen euro in 2014) dekt de werkingskosten (12 miljoen euro in 
2014) alsook de sociale prestaties (357 miljoen euro in 2014) die niet worden gedekt door 
de eigen ontvangsten van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, wat neerkomt op 
zo’n 80 % van de betaalde sociale prestaties. Het saldo wordt in hoofdzaak gedekt door de 
bijdragen van de verzekerden (72 miljoen euro in 2014).

In de periode 1997-2014 is de federale Staat ten belope van 4,98 miljard euro tussengeko-
men in de uitgaven van het stelsel.

91  Tot 2006 stond het stelsel van de overzeese sociale zekerheid open voor elke persoon die buiten Europa werkzaam 
was, ongeacht zijn/haar nationaliteit, en dit zonder binding met België en buiten elke notie van expatriëring.

92  Initiële begroting 2016, sectie 24, afdeling 58, Activiteitenprogramma 46, Basisallocatie 42.10.09 - Toelage aan 
de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 8 van de wet van 17 juli 1963. Dat opschrift 
verwijst nog altijd naar de DOSZ, hoewel die juridisch niet meer bestaat sinds 1 januari 2015.



DOSZ: FINANCIëlE EN ORGANISATORISCHE BAlANS OP 31 DECEMBER 2014 / 91

Grafiek 5 –  Evolutie 1997-2014 van de jaarlijkse staatstussenkomst in het stelsel van de overzeese 
sociale zekerheid (in miljoen euro)
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De instelling kon het Rekenhof geen informatie verstrekken over de tijdshorizon van de 
toekomstige kosten. Op basis van de boekhoudkundige informatie van de DOSZ op 31 
december 2014 en bij ongewijzigde situatie zullen de verbintenissen die in het kader van het 
huidige stelsel zijn aangegaan, een gecumuleerde kost van 3,3 miljard euro inhouden voor 
de Staat93.  

2.1.2 Ongeschikte berekening van de definitieve staatstussenkomst  
De jaarlijkse staatstussenkomst wordt op twee momenten en op verschillende wijze 
berekend: eerst wordt een voorlopige tussenkomst94 berekend op basis van de 
begrotingsramingen95 en vervolgens wordt de definitieve tussenkomst bepaald door het 
resultaat van de algemene boekhouding, dat wordt opgesteld nadat de rekeningen zijn 
afgesloten96.  

De berekening van de definitieve tussenkomst op basis van de resultatenrekening vertoont 
lacunes: 

 Er wordt rekening gehouden met verrichtingen die geen kasinkomsten noch 
kasuitgaven tot gevolg hebben, zoals voorzieningen en niet-gerealiseerde meer- en 
minderwaarden op financiële beleggingen97. 

 

93 Er wordt verondersteld dat de Staat 80 % van de 4,149 miljard euro aan technische voorzieningen zal financieren die zijn 
vermeld aan de passiefzijde van de balans van de DOSZ op 31 december 2014. 
94 Die tussenkomst wordt gestort in de vorm van voorlopige twaalfden. 
95 Artikel 154, §2, 2e lid, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. 
96 Artikel 154, §2, 3e lid, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. 
97 1,88 miljoen euro aan minderwaarden in 2013 en 3,22 miljoen euro aan meerwaarden in 2014 (nettobedragen). 
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Bron: dienst Budget & Financiën van de DIBISS

De instelling kon het Rekenhof geen informatie verstrekken over de tijdshorizon van de 
toekomstige kosten. Op basis van de boekhoudkundige informatie van de DOSZ op 31 de-
cember 2014 en bij ongewijzigde situatie zullen de verbintenissen die in het kader van het 
huidige stelsel zijn aangegaan, een gecumuleerde kost van 3,3 miljard euro inhouden voor 
de Staat93.

2.1.2	 Ongeschikte	berekening	van	de	definitieve	staatstussenkomst
De jaarlijkse staatstussenkomst wordt op twee momenten en op verschillende wijze be-
rekend: eerst wordt een voorlopige tussenkomst94 berekend op basis van de begrotingsra-
mingen95 en vervolgens wordt de definitieve tussenkomst bepaald door het resultaat van de 
algemene boekhouding, dat wordt opgesteld nadat de rekeningen zijn afgesloten96.

De berekening van de definitieve tussenkomst op basis van de resultatenrekening vertoont 
lacunes:

• Er wordt rekening gehouden met verrichtingen die geen kasinkomsten noch kasuitga-
ven tot gevolg hebben, zoals voorzieningen en niet-gerealiseerde meer- en minderwaar-
den op financiële beleggingen97.

• Sinds de boekhouding van de OISZ werd hervormd, is de financiering van de immateri-
ele vaste activa door de Staat inadequaat. Vóór de hervorming werd het bedrag van een 

93  Er wordt verondersteld dat de Staat 80 % van de 4,149 miljard euro aan technische voorzieningen zal financieren 
die zijn vermeld aan de passiefzijde van de balans van de DOSZ op 31 december 2014.

94  Die tussenkomst wordt gestort in de vorm van voorlopige twaalfden.
95  Artikel 154, §  2, 2e lid, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen.
96  Artikel 154, §  2, 3e lid, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen.
97  1,88 miljoen euro aan minderwaarden in 2013 en 3,22 miljoen euro aan meerwaarden in 2014 (nettobedragen).



92

aankoop integraal in aanmerking genomen in de resultatenrekening, in het jaar waarin 
de aankoop plaatsvond, net zoals dat gebeurt in de begrotingsboekhouding. Sinds het 
boekjaar 2014 blijft de impact van een aankoop op het boekhoudkundig resultaat van 
het jaar beperkt tot de afschrijvingen. Daardoor moet de deficitaire overzeese sociale 
zekerheid haar investeringen prefinancieren98. Bovendien worden de aankopen en de 
herwaarderingsmeerwaarden die tot 31 december 2013 werden geboekt, een tweede keer 
gefinancierd naarmate ze worden afgeschreven99.

• Bij de verkoop van een element uit de vaste activa wordt niet de verkoopprijs in aan-
merking genomen in de resultatenrekening, maar het bedrag van de boekhoudkundige 
meerwaarde bij realisatie100.

2.2 Afsluitende balans van de DOSZ

Tabel 21 –  Door de DOSZ opgestelde balans van 31 december 2014, en door het Rekenhof gecor-
rigeerde balans (in euro)

DOSZ Gecorrigeerde 
balans DOSZ Gecorrigeerde 

balans

Vaste activa 5.767.364 5.406.200 Nettoactiva (+) 
Nettopassiva (-)

-4.101.972.843 -4.102.334.007

Vorderingen
> 1 jaar

1.661.030.990 0 Voorzieningen(*) 4.149.274.281 4.149.274.281

Voorraad 0 0 Schulden  
> 1 jaar

1.661.041.735 10.745

Vorderingen
< 1 jaar

1.309.245 1.309.245 Schulden
< 1 jaar

4.438.091 25.706.235

liquide 
middelen en 
geldbeleg-
gingen

65.788.465 65.788.465

Overlopen-
de rekenin-
gen

695.649 695.649 Overlopende 
rekeningen

21.810.449 542.305

Totale activa 1.734.591.713 73.199.559 Totale passiva 1.734.591.713 73.199.559
(*) technische voorzieningen en voorzieningen voor risico’s en kosten.

Bron: jaarrekening 2014 DOSZ en correcties Rekenhof

98  De investeringen worden elk  jaar gefinancierd naarmate ze boekhoudkundig worden afgeschreven, veeleer dan 
één keer in het jaar van de aankoop ten belope van het bedrag van de aankoop.

99   Zo kreeg de overzeese sociale zekerheid in 2014 een bedrag van 265.432 euro (d.i. 2,2 % van de 12,28 miljoen euro 
die in de begroting waren ingeschreven bij wijze van staatstussenkomst in de administratiekosten) voor goederen 
die al volledig gefinancierd waren toen ze werden aangekocht.

100  Concreet heeft de overzeese sociale zekerheid in 2014 een gebouw in Brussel verkocht voor een bedrag van 
2,45 miljoen euro, waarvan slechts de meerwaarde ten belope van 1,45 miljoen euro (d.i. het verschil tussen de 
verkoopprijs en de boekhoudkundige waarde) werd afgetrokken van de staatstussenkomst. Voor de overzeese so-
ciale zekerheid betekent dat een winst van een miljoen euro (d.i. 8,1 % van de 12,28 miljoen euro die in de begroting 
waren ingeschreven bij wijze van staatstussenkomst in de administratiekosten).
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Uit de balanas blijkt dat het stelsel de tussenkomst van de Staat vereist in de loop van de 
volgende jaren. De passiefzijde vermeldt immers 4,15 miljard euro aan toekomstige verbin-
tenissen (technische voorzieningen of wiskundige reserves101), terwijl de geldbeleggingen 
en de liquide middelen waarmee die verbintenissen moeten worden gefinancierd, slechts 
66 miljoen euro bedragen. Het evenwicht op de balans wordt bereikt door aan de passief-
zijde van de balans nettopassiva in te schrijven die overeenstemmen met de gecumuleerde 
negatieve economische resultaten.

Bovendien zijn sommige balansposten onjuist gewaardeerd:

• De vaste activa (gebouwen en gronden in Burundi) zijn 361.164 euro te hoog geraamd 
omdat de herwaarderingen verkeerd werden berekend. De eigen middelen zijn bijgevolg 
met eenzelfde bedrag overschat.

• De vorderingen en de schulden op meer dan een jaar zijn te hoog geraamd. Het gaat om 
interne verrichtingen die eigenlijk boekhoudkundige transfers zijn tussen de histori-
sche fondsen die verband hielden met de door de DOSZ beheerde stelsels102. Die interne 
transfers zouden in principe uit de boekhouding moeten worden gehaald bij de consoli-
datie van de eindejaarsverrichtingen van de entiteit. De balansrekeningen boeten daar-
door aan leesbaarheid in, want 95 % van de balansvoet bestaat uit die bedragen, met als 
gevolg dat elke balansvariatie van weinig betekenis kan lijken.

• De overlopende rekeningen aan passiefzijde vermelden ten onrechte een bedrag van 
21,27 miljoen euro in 2013. Dat bedrag had bij de schulden op minder dan een jaar moe-
ten worden geboekt, omdat het overeenstemt met het verschil tussen de door de DOSZ 
geïnde voorlopige voorschotten en het werkelijk door de Staat verschuldigde bedrag.

Rekening houdend met de eerste twee correcties, beloopt de balansvoet van de overzeese 
sociale zekerheid 73,2 miljoen euro op 31 december 2014, in plaats van de 1,73 miljard euro 
die de jaarrekening vermeldt.

2.3 Beheer en organisatie

De DOSZ heeft jarenlang gekampt met functionele en organisatorische problemen, zoals 
het ontbreken van een bestuursovereenkomst, een meerjarenplanning, een jaarlijks be-
heerplan, doelstellingen en indicatoren. Bovendien werden belangrijke managementfunc-
ties niet ingevuld (de functies van administrateur en voorzitter van het beheerscomité)103. 
De oprichting van de DIBISS in 2015 bood een oplossing voor het merendeel van de organi-
satorische en functionele problemen bij de DOSZ.

Bij zijn laatste controle van de rekeningen van de DOSZ heeft het Rekenhof het beheer van 
de onroerende goederen in Burundi geanalyseerd. De geschiedenis van de DOSZ is verwant 

101  De technische voorzieningen worden berekend door een interne actuaris. Ze betreffen de toekomstige verplichtin-
gen met betrekking tot de pensioenen en de sociale toelagen.

102  Bij de invoering van het stelsel, dat toen op het kapitalisatiebeginsel berustte, had de wetgever ervoor geopteerd 
drie fondsen te creëren (Pensioenfonds, Invaliditeitsfonds en Solidariteits- en Perequatiefonds) die elk over eigen 
middelen zouden beschikken. Omdat de drie fondsen hun middelen zagen teruglopen, is het stelsel in de praktijk 
geëvolueerd naar een stelsel gebaseerd op het repartitiebeginsel.

103  Rekenhof, “DOSZ: beheer en organisatie”, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 2013, p. 103-
108. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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aan het koloniale verleden van België. De entiteit bezit in Bujumbura zes gebouwen met 
uiteenlopende bestemmingen. Het gaat om administratieve gebouwen, om handelspanden 
(restaurant, hotel, winkels) en een villa.

De DOSZ is met de Burundese regering in een politiek conflict verwikkeld over die onroe-
rende goederen. De Burundese regering houdt België verantwoordelijk voor het verlies van 
de tegoeden van de koloniale kassen, waarop ze aanspraak meent te kunnen maken104. Dat 
politieke conflict heeft geleid tot een gerechtelijke procedure, aangespannen door de Bu-
rundese Staat maar uitgesproken in het voordeel van de Belgische Staat omdat de verzoeker 
afstand deed van het geding. Die afstanddoening werd door het hof van beroep in Brussel 
bekrachtigd in een arrest van 26 juni 2006. Het politieke conflict houdt echter aan.

Het Rekenhof benadrukt hoe zwak de opbrengsten zijn in vergelijking met de complexiteit 
van het administratieve beheer105, de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en de toe-
komstige uitgaven om de bestemming van dat patrimonium te vrijwaren.

De volatiliteit van de valuta vormt bovendien een niet te verwaarlozen financieel risico van 
zo’n 300.000 euro op het niveau van het vastgoedpatrimonium en van zo’n 50.000 euro op 
het niveau van het financieel patrimonium106.

Tot slot wijst het Rekenhof op problemen met de verhuur:

• Eén gebouw staat sinds eind 2011 leeg omdat het moet worden gerenoveerd. Het be-
heerscomité had in januari 2013 een procedure voor een offerteaanvraag gevalideerd, 
maar de toezichthoudende overheid verkoos elk initiatief op te schorten ingevolge de 
herstructurering van de DOSZ.

• Op 31 mei 2016, d.i. een jaar en vijf maanden na de oprichting van de DIBISS, is die situ-
atie niet geëvolueerd.

• Ondanks de proactieve opvolging door de DOSZ worden huurgelden niet betaald. Eind 
2015 was die achterstallige huur opgelopen tot iets meer dan 80.000 euro en de kans is 
klein dat die bedragen alsnog worden ingevorderd.

De regering heeft overwogen de gebouwen te verkopen107 en die oplossing krijgt nu de voor-
keur, maar de verkoop wordt gehinderd door het politieke conflict. De DIBISS heeft geen 
garanties dat de eigendomsovergangen worden erkend door inschrijving in de Burundese 
grondboekregisters.

104  Op basis van een akkoord dat op 29 januari 1970 in Kigali werd ondertekend met betrekking tot de verdeling van 
de reserves die vóór 1 juli 1962 waren aangelegd inzake de sociale zekerheid van de werknemers in Rwanda en 
Burundi.

105  Het Rekenhof verwijst bijvoorbeeld naar de geopolitieke situatie van de goederen, de uiteenlopende bestemming 
ervan, de opvolging van wanbetalers enz.

106  Maximumwinst of -verlies in de loop van de laatste vijf jaar op basis van de boekhoudkundige informatie op 31 de-
cember 2014, met als referentiepercentage het percentage dat van toepassing was op 31 mei 2015.

107  Op 12 juli 2013 heeft de ministerraad een bijzondere regeringscommissaris bij de DOSZ belast met de verkoop van 
die gebouwen.
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3 Conclusies en aanbevelingen

De oprichting van de DIBISS bood een oplossing voor het merendeel van de organisatori-
sche en functionele problemen van de DOSZ, maar het stelsel blijft deficitair en overleeft 
dankzij een belangrijke tussenkomst van de Staat.

Het Rekenhof herinnert aan de aanbeveling die het tien jaar geleden voor het eerst formu-
leerde108, namelijk over te gaan tot een grondige herziening van de financiering van het 
stelsel om het financiële evenwicht in de toekomst te verzekeren en de tussenkomst van de 
Staat te beperken109.

Het beveelt eveneens aan dat de wetgever de definitieve tussenkomst van de Staat anders 
zou berekenen, namelijk op basis van de uitvoeringsrekening van begroting, een boek-
houdinstrument dat zich beter leent tot de berekening van een financiële tussenkomst110.

In afwachting van een oplossing voor de bestemming van de gebouwen in Burundi, beveelt 
het Rekenhof tot slot aan die gebouwen te laten beheren door de FOD Buitenlandse Zaken 
omdat de administratieve structuur van die FOD beter geschikt is om het hoofd te bieden 
aan de juridische, politieke en organisatorische moeilijkheden waarmee het beheer van die 
gebouwen gepaard gaat.

4 Antwoord van de administratie en van de minister

De minister van Begroting en de minister van Sociale Zaken hebben geantwoord op het 
controleverslag over de jaren 2013 en 2014 dat het Rekenhof hen op 6 april 2016 had toege-
stuurd.

De minister van Begroting heeft toelichtingen gegeven bij bepaalde vaststellingen van het 
Rekenhof over de berekeningswijze van de financiering van de overzeese sociale zekerheid 
en de opmaak van de beheersrekening van de begroting. Daarnaast verklaarde ze dat ze de 
DIBISS zou vragen contact op te nemen met de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie van 
de gebouwen in Burundi te regelen.

De minister van Sociale Zaken antwoordde dat rekening zal worden gehouden met de vast-
stellingen en opmerkingen van het verslag bij de hervorming van het stelsel van de over-
zeese sociale zekerheid.

108  Rekenhof, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers, Brussel, februari 2006, 32 p.; Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid, 
opvolgingsaudit, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2010, 26 p.; “DOSZ: beheer en 
organisatie”, Boeken 2013 en 2014 over de sociale zekerheid, Brussel, september 2013 en 2014, p. 103-108 en p.189. 
Ter beschikking op www.rekenhof.be.

109  Zie ook in deel IV van dit Boek “DIBISS: Oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels”.
110  De begrotingsverrichtingen vloeien voort uit relaties met derden en resulteren in een financiële afwikkeling. De 

algemene boekhouding omvat bovendien verrichtingen om de waarde van elementen aan actief- en aan passief-
zijde aan te passen zodat een balans kan worden voorgelegd die een getrouwe afspiegeling is van de economische 
realiteit. 
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Smals vzw: Outsourcing van in-
formaticaopdrachten en dage-
lijkse werking
Het Rekenhof stelde onvolkomenheden vast in de algemene voorwaarden en de bijzondere be-
stekken van overheidsopdrachten van Smals vzw voor de outsourcing van zijn informatica-
opdrachten voor zijn leden en zijn dagelijkse werking. Voor een aantal overheidsopdrachten 
stelde Smals geen bijzonder bestek of een gedetailleerd evaluatieverslag op en bij de gunning 
van de opdrachten leefde het de informatieverplichting niet altijd na. Wat de uitvoering van 
de opdrachten betreft, drong het Rekenhof aan op de naleving van de voorschriften voor de 
borgtocht, de verificatie, de betalingstermijnen en de opmaak van een proces-verbaal van op-
levering. Bij de uitvoering van zijn opdrachten blijft Smals wel binnen zijn statutaire bevoegd-
heden. Ten slotte stelde het Rekenhof vast dat de maatregelen die Smals heeft uitgebouwd voor 
interne controle en ter voorkoming van fraude en corruptie degelijk zijn. Het doet niettemin 
een aantal aanbevelingen om deze interne controle verder te optimaliseren.

1 Context

Het Rekenhof onderzocht een selectie van 48 overheidsopdrachten voor de outsourcing van 
informaticaopdrachten en de dagelijkse werking van Smals vzw. Smals is een vzw die e-
government ondersteunt en uitbouwt. Haar leden zijn (semi-) overheidsdiensten uit voor-
namelijk de sociale zekerheid. Smals levert alleen diensten aan haar leden en factureert die 
aan kostprijs.

Het onderzoek geeft een antwoord op volgende vragen:

• Leeft Smals bij de gunning en uitvoering van zijn overheidsopdrachten de regelgeving 
en de contractuele bepalingen na?

• Houdt Smals bij de uitvoering van zijn opdrachten voor leden rekening met de voor-
schriften in zijn statuten?

• Voldoet de interne controle van Smals op deze verrichtingen?

Daarnaast ging het Rekenhof na welke maatregelen Smals heeft getroffen om fraude en 
corruptie te voorkomen.

Het Rekenhof heeft op 29 juni 2016 een ontwerp van verslag voor commentaar gestuurd aan 
de gedelegeerd bestuurder van Smals en aan de toezichthoudende minister van Volksge-
zondheid en Sociale Zaken. Hun reacties worden behandeld in punt 4.

Smals vzw: Outsourcing van informaticaopdrachten en dagelijkse werking
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2 Onderzoeksresultaten

2.1 Rechtmatigheid van de overheidsopdrachten

2.1.1 Gunning
Contractvoorwaarden van Smals
Het Rekenhof stelde een aantal onvolkomenheden vast in de algemene en bijzondere voor-
waarden van Smals:

• De algemene voorwaarden bepalen dat Smals kan beslissen gelijkaardige prestaties ook 
altijd bij een andere leverancier of dienstverlener te bestellen. Als Smals op die manier 
een beding van niet-exclusiviteit wil opnemen, moet het dat anders formuleren.

• De algemene voorwaarden zijn meestal opgenomen in het midden in het bijzonder be-
stek, wat de leesbaarheid ervan bemoeilijkt111. Op een aantal punten wijken ze echter af 
van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken112. Die 
afwijkingen moeten vooraan in het bijzonder bestek zijn vermeld113.

• Andere artikelen van het bijzonder bestek specifiëren bovendien een aantal algemene 
voorwaarden nog eens nader. Deze werkwijze bevordert de leesbaarheid van het bestek 
niet en wordt derhalve afgeraden.

• De algemene voorwaarden zijn niet afgestemd op overheidsopdrachten voor werken, 
maar worden niettemin op dergelijke opdrachten toegepast.

• De algemene voorwaarden verwezen in één dossier per vergissing naar de oude over-
heidsopdrachtenreglementering, wat moet worden vermeden. Dat maakt het voor de 
opdrachtnemer onduidelijk welke reglementering van toepassing is.

• Een bepaling uit de bijzondere bestekken wekt tot slot de indruk dat Smals geen ver-
wijlinterest hoeft te betalen als de leverancier of dienstverlener niet aan Smals meldt dat 
niet binnen de vastgestelde betalingstermijn is betaald. Verwijlintresten zijn echter van 
rechtswege verschuldigd.

Ontbreken van een bijzonder bestek en een degelijk evaluatieverslag
Hoewel voor overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag onder de Europese drem-
pelbedragen114 ligt een bijzonder bestek niet verplicht is115, is het toch aangewezen een der-
gelijk document op te stellen. Daarin kunnen de inschrijvers nagaan welke reglementaire 
en contractuele bepalingen van toepassing zijn op de opdracht. De regels voor de uitvoering 
van de opdracht, zoals vastgelegd in het KB AUR van 14 januari 2013, zijn immers geheel 

111  Onder hoofdstuk II – Bijzondere contractuele bepalingen.
112  Er wordt bijvoorbeeld afgeweken van artikel 18 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna "het 
KB AUR van 14 januari 2013”) of, naargelang de aard van de opdracht, van artikel 66 of artikel 116 van het KB AUR 
van 14 januari 2013.

113  Artikel 9, §  4, eerste lid, van het KB AUR van 14 januari 2013.
114  Artikel 32 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna “het 

KB Plaatsing van 15 juli 2011”).
115  Artikel 108 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 bepaalt dat bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendma-

king het opmaken van een bestek verplicht is voor overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is 
aan of hoger dan de Europese drempelbedragen.
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of gedeeltelijk van toepassing op opdrachten met een geraamd bedrag vanaf 8.500 euro 
exclusief btw116.

In elf dossiers stelde Smals geen bijzonder bestek op, maar enkel een prijsaanvraag met de 
technische vereisten en de algemene voorwaarden. Mede door het ontbreken van een ge-
detailleerd bijzonder bestek, bevatten deze dossiers geen exhaustief evaluatieverslag, maar 
enkel interne nota’s. Daaruit bleek niet of Smals ook de uitsluitingsgronden en de adminis-
tratieve en technische regelmatigheid van de offertes had onderzocht.

Informatieverplichting
Bij opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave de drempel van 85.000 euro (exclusief 
btw) overschrijdt, moet de aanbestedende overheid onmiddellijk na het nemen van de gun-
ningsbeslissing aan de gekozen inschrijver de gemotiveerde beslissing meedelen117.

Bij opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave de drempel van 85.000 euro (exclusief 
btw) niet overschrijdt, moet de aanbestedende overheid onmiddellijk na het nemen van de 
gunningsbeslissing elke niet-geselecteerde kandidaat of inschrijver schriftelijk informeren 
dat hij niet is geselecteerd en elke inschrijver met een geweerde of niet-gekozen offerte 
schriftelijk informeren dat zijn offerte is geweerd of niet is gekozen. Die kunnen dan binnen 
dertig dagen toelichting vragen118.

Smals heeft deze informatieverplichtingen in drie dossiers niet nageleefd.

2.1.2 Uitvoering
Borgstelling119

Een opdrachtnemer moet normaal120 een borgtocht stellen binnen 30 kalenderdagen vol-
gend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten, tenzij de opdrachtdocumenten een 
langere termijn toestaan121. Deze borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de 
verplichtingen van de aannemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd.

In elf dossiers werd de borg niet binnen de termijn gesteld122, in zeven dossiers heeft Smals 
de reglementaire maatregelen of sancties123 niet toegepast en in vier dossiers heeft hij de 
firma’s laattijdig in gebreke gesteld. In drie dossiers was de borg foutief berekend of afge-
rond en zeven dossiers verstrekten geen afdoende motivering voor het ontbreken van de 
borgstelling.

116  Artikelen 5 en 6 van het KB AUR van 14 januari 2013.
117  Artikel 8, §   1, en artikel 29, §   1, van de de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (hierna 
“de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten”).

118  Artikel 29, §  2, van de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten.
119 De regels over de borgtocht worden vermeld in de artikelen 25 tot en met 29 van het KB AUR van 14 januari 2013.
120 Behalve in een aantal uitzonderingsgevallen, zie artikel 25, §  1, van het KB AUR van 14 januari 2013. 
121 Artikel 27 van het KB AUR van 14 januari 2013. 
122  Artikel 27, §  1, van het KB AUR van 14 januari 2013.
123 Artikel 29 van het KB AUR van 14 januari 2013.
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Niet-naleving van de verificatieverplichtingen en de betalingstermijn
De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de levering 
van de goederen124 of de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de diensten125 om die 
goederen of diensten te verifiëren. De factuur moet vervolgens betaald zijn uiterlijk dertig 
kalenderdagen na het verstrijken van die verificatietermijn126.

Het Rekenhof heeft voor 434 facturen de naleving van deze verplichtingen onderzocht127. 
Zeventien facturen werden niet tijdig geverifieerd, elf facturen werden te laat betaald en de 
betaling van veertien facturen werd niet goed opgevolgd. In één dossier stond de verificatie 
van de factuur “on hold” in afwachting van de betaling ervan door de leden van Smals. De 
verificatietermijn kan echter niet afhangen van de betaling door de leden van Smals. Deze 
werkwijze vindt geen grondslag in het bestek of het overheidsopdrachtenrecht en is dus 
niet afdwingbaar.

Smals betaalde naar aanleiding van deze laattijdige betalingen geen verwijlintresten128.

Verantwoording en aanvaarding van de prestaties
Betalingen mogen enkel worden gedaan voor verstrekte en aanvaarde diensten129. Presta-
ties mogen dus maar worden betaald als de aanbestedende overheid heeft vastgesteld dat 
ze voldoen aan het bijzonder bestek. Deze vaststelling wordt opgenomen in een proces-
verbaal van voorlopige oplevering voor de opdrachten die de drempel uit de reglementering 
(8.500 euro exclusief btw) overschrijden130.

Het Rekenhof stelde in twee dossiers vast dat Smals geen proces-verbaal van voorlopige 
oplevering kon voorleggen.

2.2 Naleving van de statuten van Smals

Het Rekenhof heeft tijdens zijn dossiercontroles, in het bijzonder bij de factuurcontroles 
waarvan sprake in punt 2.1.2, vastgesteld dat geen van de onderzochte facturen betrekking 
had op prestaties geleverd bij niet-leden van Smals. Op dat vlak bleef Smals derhalve binnen 
de voorschriften opgenomen in haar statuten.

2.3 Vaststellingen inzake interne controle

Het Rekenhof stelt vast dat de maatregelen voor een degelijke interne controle van de over-
heidsopdrachten voldoende zijn uitgewerkt.

Smals beheert de overheidsopdrachtenprocedure goed en beschikt over een organisatie-
structuur die bijdraagt tot een doeltreffend en doelmatig beheer van de overheidsopdrach-
ten. Alle behoeften worden ingevoerd en gebundeld in een centraal platform, dat wordt 

124  Artikel 127 van het KB AUR van 14 januari 2013.
125  Artikelen 156 en 160 van het KB AUR van 14 januari 2013.
126 Artikelen 120 en 127 (leveringen) en artikelen 156 en 160 (diensten) van het KB AUR van 14 januari 2013.
127  Voor een totaalbedrag van 8.633.495,50 euro exclusief btw.
128  Artikel 69 van het KB AUR van 14 januari 2013.
129  Artikel 7 van de Overheidsopdrachtenwet 2006.
130  Voor overheidsopdrachten van werken, zie artikel 92 van het KB AUR van 14 januari 2013.



SMAlS VZW: OUTSOURCING VAN INFORMATICAOPDRACHTEN EN DAGElIJKSE WERKING / 101

beheerd door de centrale aankoopdienst (met uitzondering van sommige aankopen van 
Building, Recruitment en Smals Academy, die hun opdrachten zelf beheren).

De logistieke diensten worden van bij de aanvang van de procedure betrokken bij de op-
maak van de technische specificaties van de opdracht. De risico’s in de aankoopcyclus wor-
den doorheen het proces geanalyseerd en opgevolgd. Risico's worden ook centraal geïnven-
tariseerd door een risk coördinator.

Tot slot heeft Smals een gespecialiseerde dienst Contracts & Tenders, wat het Rekenhof 
als een positief punt beschouwt. Die ziet toe op het interne aankoopbeleid en de toepas-
sing van de overheidsopdrachtenreglementering. De dienst wordt daarin bijkomend onder-
steund door een juridische dienst. Die wordt verplicht betrokken bij elk formele fase van 
de gunning.

Smals volgt het verloop van de aankoopprocedures op via het geïnformatiseerd systeem 
Alexsys. Ze waarborgt de volledigheid van de informatie door de relevante stukken in een 
elektronisch dossier te centraliseren, alle contractdocumenten in een centraal systeem te 
registreren en uiteindelijk ook door een papieren archivering.

Ze heeft het principe van functiescheiding voldoende in het aankoopproces geïntegreerd, 
maar een periodieke rotatie van de aankopers is aan te bevelen. Tevens ontbreekt een cen-
traal meldpunt voor eventuele gevallen van fraude bij de gunning of de uitvoering van de 
opdrachten.

Smals beschikt over een dienst Interne Audit en een auditcomité en heeft een reeks maat-
regelen getroffen om belangenvermenging, onverenigbaarheden en fraude en corruptie bij 
de gunning en uitvoering van zijn overheidsopdrachten te bestrijden.

Wel stelt het Rekenhof in de delegatiebesluiten en interne richtlijnen over de gunning en de 
uitvoering van de overheidsopdrachten vast dat bepaalde delegatiebesluiten nog verwijzen 
naar de oude overheidsopdrachtenwetgeving. Sporadisch vinden er, ondanks de interne 
richtlijnen, nog laattijdige verificaties en betalingen plaats. Ook de bewijsvoering rond het 
stellen van de borgtocht gebeurt vaak met vertraging.

3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Rechtmatigheid van de overheidsopdrachten

Het Rekenhof heeft geen substantiële opmerkingen op het vlak van de grote principes van 
het overheidsopdrachtenrecht.

Het stelde een aantal onvolkomenheden vast in de standaardvoorwaarden van Smals. Deze 
algemene voorwaarden zijn meestal opgenomen in het midden van het bijzonder bestek, 
terwijl een aantal ervan afwijken van het KB AUR van 14 januari 2013. Bovendien worden 
ze vaak nog eens geregeld in andere artikelen van het bijzonder bestek, wat de leesbaarheid 
van het bestek bemoeilijkt. Ten slotte zijn de algemene voorwaarden niet altijd toepasbaar 
op overheidsopdrachten van werken en werd in één dossier in de algemene voorwaarden 
nog herhaaldelijk verwezen naar de oude overheidsopdrachtenreglementering.
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Het Rekenhof beveelt aan die onvolkomenheden bij te sturen of zelfs de betrokken passages 
te schrappen, de afwijkingen van het KB AUR van 14 januari 2013 in de algemene voorwaar-
den steeds vooraan in het bijzonder bestek op te nemen en de algemene voorwaarden ook 
af te stemmen op overheidsopdrachten van werken.

Verder is het aangewezen voor bepaalde opdrachten waarvoor het niet verplicht is een bij-
zonder bestek op te maken, toch een dergelijk document op te stellen. De regels voor de 
uitvoering van de opdracht, zoals vastgelegd in het KB AUR van 14 januari 2013, zijn immers 
geheel of gedeeltelijk van toepassing op deze opdrachten. Door het ontbreken van een be-
stek is het niet steeds duidelijk voor de inschrijvers welke voorwaarden van toepassing zijn 
op de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Mede omdat een gedetailleerd bijzonder bestek en daardoor ook precieze bepalingen voor 
de regelmatigheid van de offertes ontbreken, werd in elf dossiers geen gunningsverslag 
teruggevonden. In dit verband beveelt het Rekenhof het opstellen van een gunningsverslag 
aan. Daaruit moet duidelijk blijken dat Smals onder meer ook de uitsluitingsgronden en de 
administratieve en technische regelmatigheid van de offertes heeft onderzocht.

Smals moet ook strikter de informatieplicht naleven, nauwgezetter de regels voor de borg-
stelling volgen en zo nodig de sancties systematisch toepassen. Hetzelfde geldt voor de 
verificatie- en betalingsregels.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat prestaties voor opdrachten met een geraamd bedrag 
hoger dan 8.500 euro exclusief btw maar mogen worden betaald als de verantwoording en 
aanvaarding ervan is opgenomen in een proces-verbaal van voorlopige oplevering.

3.2 Naleving van de statuten van Smals

Bij de uitvoering van zijn opdrachten blijft Smals binnen zijn statutaire bevoegdheden.

3.3 Interne controle op overheidsopdrachten

Smals heeft de interne controle op de gunning en uitvoering van de overheidsopdrachten 
degelijk uitgebouwd.

Met betrekking tot de organisatiestructuur merkt het Rekenhof echter op dat sommige 
aankopen van Building, Recruitment en Smals Academy niet worden beheerd door de cen-
trale aankoopdienst, maar door de diensten zelf. Het Rekenhof beveelt een beheer van alle 
aankopen door de centrale aankoopdienst aan, in overleg met de betrokken diensten en de 
juridische dienst.

Ook moet Smals bepaalde interne documenten (delegatiebesluit, richtlijnen…) actualise-
ren. De interne richtlijnen moeten aandacht besteden aan het respecteren van de termijnen 
voor verificaties en betalingen. Een deel van de laattijdige verificaties vindt immers zijn 
oorzaak in een werkwijze die niet wordt beschreven in de opdrachtdocumenten of de over-
heidsopdrachtenwetgeving.
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Het Rekenhof stelt vast dat de opvolging van de borgstelling moet worden geëvalueerd en 
zo nodig bijgestuurd.

Als aanvulling op de bestaande maatregelen ter voorkoming van fraude en corruptie, be-
veelt het ten slotte aan de aankopers te laten roteren en een centraal meldpunt voor fraude 
te creëren.

4 Antwoord van de gedelegeerd bestuurder en de toezichthou-
dende minister

De gedelegeerd bestuurder van Smals antwoordde in een brief van 27 juli 2016 dat hij de 
aanbevelingen van het Rekenhof ter harte zou nemen door de interne aankoopprocedures 
te uniformiseren, de aankoopbevoegdheid maximaal te centraliseren, de algemene voor-
waarden, de bijzondere bestekken en het delegatiebesluit aan te passen aan de opmerkin-
gen van het Rekenhof en het meldpunt voor eventuele fraude of corruptie intern bekend te 
maken.

Wat de borgtocht betreft, kondigde hij aan zich in de toekomst te zullen beperken tot de 
reglementaire uitzonderingen. Hij voegde eraan toe dat het opvolgingssysteem van de fac-
turen zou worden aangepast zodat de verificatie- en betalingstermijnen strikter zouden 
worden nageleefd.

Bij afsluiting van dit Boek had de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken nog niet 
geantwoord.
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FOD WASO: Beheer van de 
administratieve boeten
Bij inbreuken tegen het sociaal recht duurt de procedure om een administratieve geldboete 
op te leggen in principe minder lang dan een strafvorderingsprocedure. Het opleggen van een 
administratieve geldboete maakt de sanctie doeltreffender en draagt op die manier meer bij tot 
de strijd tegen de sociale fraude. De verwerking van de geldboetedossiers door de FOD WASO 
(Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) neemt in de praktijk echter te veel tijd in beslag 
om doeltreffend te zijn in de strijd tegen de sociale fraude.

Om de sociale fraude op een doeltreffende manier te kunnen bestrijden op basis van adminis-
tratieve boeten, moeten volgens het Rekenhof drie voorwaarden zijn vervuld: de FOD moet de 
procedures van zijn Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) grondig verbeteren, 
een volledig elektronisch dossier ontwikkelen dat toegankelijk is voor alle actoren en de ver-
werking ervan merkelijk versnellen.

Voorts stelt het Rekenhof vast dat de regionalisering van bepaalde inbreuken ingevolge de zes-
de staatshervorming heeft geleid tot een feitelijke straffeloosheid voor sommige overtreders.

1 Context

1.1 Wettelijk kader voor het beheer van de administratieve geldboeten

De Afdeling van de Juridische Studiën, de Documentatie en de Geschillen van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna: FOD WASO) legt sinds 1971 adminis-
tratieve geldboetes op als er sprake is van inbreuken tegen bepaalde sociale wetten131. De 
wetgever wou een alternatief voor de strafrechtelijke sancties die de meeste sociale wetten 
opleggen. Inbreuken tegen de arbeidswetgeving werden immers vaak niet strafrechtelijk 
vervolgd omdat de repressieve actie te zwaar werd geacht.

Vóór de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2011 waren de inbreuken tegen het ar-
beidsrecht en het sociaal recht echter versnipperd over meer dan 80 wetten en reglemen-
ten. Bovendien waren de teksten moeilijk leesbaar, waardoor de wet onvoldoende gekend 
en dus ondoeltreffend was. Voorts waren er enkel administratieve geldboeten voor een be-
perkt aantal inbreuken (voornamelijk tegen het arbeidsrecht) en over het algemeen ging 
het om gedragingen die al strafrechtelijk waren bestraft. Geen enkele inbreuk werd bestraft 
met alleen maar een administratieve geldboete.

Het Sociaal Strafwetboek132 werd van kracht op 1 juli 2011 en het klasseert de inbreuken en 
de bijbehorende sancties in vier categorieën, naargelang van de ernst:

131  Wet van 30  juni  1971 betreffende de administratieve geldboeten  toepasselijk  in geval  van  inbreuk op  sommige 
sociale wetten.

132  Wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.
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• lichte inbreuken (niveau 1) worden uitsluitend bestraft met een administratieve geld-
boete van 10 tot 100 euro;

• inbreuken van matige ernst (niveau 2) worden bestraft met een strafboete van 50 tot 
500 euro, of met een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro;

• zware inbreuken (niveau 3) worden bestraft met een strafboete van 100 tot 1.000 euro, of 
met een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro;

• zeer zware inbreuken (niveau 4) worden bestraft met een gevangenisstraf van zes maan-
den tot drie jaar en met een strafboete van 600 tot 6.000 euro, of met slechts één van die 
straffen, ofwel met een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro.

Die bedragen moeten worden verhoogd met opdeciemen133 en worden in bepaalde gevallen 
vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Voor de zwaarste gevallen voor-
ziet het Sociaal Strafwetboek ook in een bedrijfssluiting, een beroepsverbod en een ver-
beurdverklaring.

Er mag geen administratieve geldboete worden opgelegd als er sinds de feiten vijf jaar ver-
streken zijn. Die verjaringstermijn wordt echter onderbroken als er binnen die termijn on-
derzoekshandelingen of daden van vervolging plaatsvinden, waarna een nieuwe termijn 
van vijf jaar begint te lopen.

Het Sociaal Strafwetboek voorziet ook in de oprichting van een adviesraad van het sociaal 
strafrecht. Die moet jaarlijks een verslag opstellen over de verwerking van de inbreuken 
tegen het sociaal strafrecht. Dat verslag moet als opvolgingsinstrument fungeren om zo 
het beleid inzake de strijd tegen sociale fraude te kunnen verbeteren. De adviesraad werd 
opgericht in 2011 maar heeft sindsdien geen enkel verslag opgesteld over de verwerking van 
inbreuken tegen het sociaal strafrecht.

1.2 Rol van de administratieve geldboetes in de strijd tegen de sociale 
fraude

Het Sociaal Strafwetboek heeft de administratieve geldboete een grotere rol toebedeeld 
in de repressie van inbreuken tegen het sociaal recht door sommige gedragingen uit het 
strafrecht te halen en door in meer gevallen een administratieve geldboete op te leggen. 
De procedure voor het opleggen van een administratieve geldboete duurt in principe min-
der lang dan een strafrechtelijke procedure, moet er bijgevolg voor zorgen dat de sanctie 
doeltreffender wordt en vormt aldus een betere steun voor de strijd tegen de sociale fraude.

1.3 Doel en tijdschema van de audit

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FOD WASO de administratieve geldboeten die wor-
den opgelegd bij inbreuken tegen het sociaal strafrecht berekent en invordert. Het heeft 
geëvalueerd of de manier waarop de Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) 
van de FOD is georganiseerd, bijdraagt tot een betere socialefraudebestrijding, wat één van 
de doelstellingen is van het wetboek. 

133  Het bedrag van de boetes moet momenteel worden vermenigvuldigd met zes.
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De audit werd in een brief van 30 maart 2016 aangekondigd aan de minister van Werk en 
aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO. De resultaten van de audit 
werden hen toegestuurd op 29 juni 2016.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO antwoordde op 26 juli 2016. Dat 
antwoord is samengevat in punt 4 van dit artikel en een aantal specifieke opmerkingen van 
de FOD werden verwerkt in de resultaten van de audit. De minister van Werk heeft niet 
gereageerd.

2 Resultaten van de audit

2.1 Beheer van de administratieve procedures door de DAG van de FOD 
WASO

Wanneer de sociale inspectie of de politie een proces-verbaal opstelt, wordt dat aan de 
arbeidsauditeur bezorgd, met afschrift aan de DAG van de FOD WASO134, die afhangt van 
de Afdeling Juridische Studiën, de Documentatie en de Geschillen. Het arbeidsauditoraat 
heeft dan in principe zes maanden de tijd om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke 
vervolging.

Indien de arbeidsauditeur afziet van strafrechtelijke vervolging, deelt hij dat mee aan de 
DAG. Die neemt het dossier over en verzoekt de werkgever zijn verweermiddelen kenbaar 
te maken. Als ze van oordeel is dat er effectief sprake is van een inbreuk, legt ze een ad-
ministratieve geldboete op. Ze deelt die beslissing per aangetekend schrijven mee aan de 
werkgever.

Indien ze van oordeel is dat er geen sprake is van een inbreuk of dat een administratieve 
geldboete niet wenselijk is, wordt het dossier zonder gevolg geklasseerd of wordt een een-
voudige schuldigverklaring uitgesproken. De werkgever wordt ook geïnformeerd.

Bij processen-verbaal die uitsluitend betrekking hebben op inbreuken van niveau 1, kan 
de DAG de procedure rechtstreeks opstarten, zonder het advies van de arbeidsauditeur te 
moeten afwachten.

De griffie van de DAG (twaalf medewerkers) is bevoegd voor het administratieve deel van 
het dossier (voorbereiding, briefwisseling enz.). Ze volgt ook de betalingen op in dossiers 
van administratieve geldboeten (afbetalingsplannen opvolgen, het dossier overdragen aan 
de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering in geval van niet-betaling).

De attachés-juristen (24 junior juristen en negen senior juristen) beheren de dossiers: ze 
onderzoeken de dossiers, doen navraag naar de verweermiddelen, nemen die in aanmer-
king, beslissen om een administratieve geldboete op te leggen dan wel het dossier zonder 
gevolg te klasseren, en kennen afbetalingsplannen toe. Elk dossier wordt behandeld door 

134  Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwet-
boek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het 
sociaal strafrecht.
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een jurist die een voorstel tot beslissing formuleert. Dat voorstel moet worden gevalideerd 
door een senior jurist met ondertekeningsbevoegdheid135.

Om de dossiers te kunnen opvolgen heeft de DAG de IT-interface Ginaa (geïntegreerde ap-
plicaties van de administratieve geldboeten) ontwikkeld. Hoewel bepaalde aspecten van de 
dossiers met Ginaa kunnen worden beheerd (dossier aanmaken, briefwisseling beheren), 
heeft het Rekenhof vastgesteld dat de dossiers nog altijd worden geprint en verwerkt op pa-
pier. In 2016 heeft de DAG een projectfiche ingediend bij de toezichthoudende minister om 
een e-dossier te ontwikkelen waarmee het beheer op termijn volledig digitaal zou kunnen 
verlopen. Dat project moet de verwerkingstermijnen inkorten, het papiergebruik verminde-
ren en het risico verkleinen dat stukken zoek raken.

De administratieve vervolging van inbreuken tegen het sociaal strafrecht gebeurt aan de 
hand van diverse documenten. Naast een beschrijving van de processen met het oog op 
de interne controle heeft de DAG een vademecum van de administratieve geldboeten op-
gesteld. Daarin staan de verschillende stappen in de afhandeling van een dossier concreet 
en praktisch beschreven. Voorts zijn de toe te passen algemene principes opgenomen in 
richtlijnen over administratieve geldboeten. Die gaan over het zonder gevolg klasseren, de 
beslissing om een administratieve geldboete op te leggen en de mogelijkheden tot gespreide 
betaling. De richtlijnen moeten ervoor zorgen dat de genomen beslissingen homogeen zijn.

2.1.1 Ontvangst van de processen-verbaal
De DAG ontvangt zo'n 12.000 processen-verbaal per jaar. Bij ontvangst van een proces-
verbaal creëert de griffie een geldboetedossier. Ze controleert of het wel degelijk gaat om 
inbreuken waarop het Sociaal Strafwetboek van toepassing is en voert de diverse gegevens 
in (identificatie van de overtreder, van het proces-verbaal, van de verbalisant, van de in-
breuken).

Sinds 2011 beschikken de inspectiediensten dankzij het project e-pv over een gemeenschap-
pelijke digitale workflow voor hun processen-verbaal. Die worden ingevoerd in de e-pv-da-
tabase en kunnen elektronisch worden verstuurd naar de DAG en naar de FOD Justitie, met 
het oog op vervolging. Tijdens de audit (april/mei 2016) werd meer dan 90 % van de pro-
cessen-verbaal elektronisch verstuurd naar de DAG. Op termijn zal 95 % van de processen-
verbaal digitaal zijn. De overige 5 % zijn politie-pv's die nog op papier worden doorgestuurd. 
Bij digitale pv's (e-pv) worden de gegevens automatisch opgenomen in de e-pv-database en 
wordt automatisch een dossiernummer toegekend.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de politie-pv's geen inbreukcode vermelden en dus door 
een jurist moeten worden geanalyseerd om die bepaalt over welke inbreuk het gaat. De risi-
coanalyse die de DAG uitvoerde bij de beschrijving van het proces heeft aangetoond dat die 
taak niet altijd als prioritair wordt gezien, gelet op de werklast van de juristen. Het gebeurt 
dus dat een pv nog niet is ingevoerd op het moment van ontvangst van het advies van de 
arbeidsauditeur, zoals is gebleken in sommige dossiers die het Rekenhof heeft onderzocht. 
Als het gaat om een inbreuk van niveau 1 waarvoor het advies van het arbeidsauditoraat 

135  Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwet-
boek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het 
sociaal strafrecht.
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niet vereist is, voorziet de procedure van de DAG niet in enig element dat garandeert dat 
het politie-pv in Ginaa is ingevoerd. Voor sommige pv's bestaat dus het risico dat ze nooit 
worden onderzocht.

Bovendien benadrukt de DAG dat ze in 90 % van de gevallen het politie-pv nog niet heeft 
ontvangen op het ogenblik dat ze het bericht van de arbeidsauditeur ontvangt waarin die 
afziet van strafvervolging. Dat zou te wijten zijn aan het feit dat sommige politiezones er 
een andere interpretatie op nahouden: zij menen dat processen-verbaal enkel naar het 
Openbaar Ministerie mogen worden gestuurd. Het Rekenhof wijst erop dat pv’s voor in-
breuken van niveau 1 misschien nooit bij de DAG zullen toekomen als processen-verbaal 
enkel aan het Openbaar Ministerie worden bezorgd. In dat geval zou er nooit sprake zijn 
van enige vervolging.

Het Rekenhof beveelt de DAG dus aan een instrument te ontwikkelen zodat die taak kan 
worden verzekerd en alle ontvangen pv's worden onderzocht. De DAG heeft verklaard bij-
komende maatregelen te zullen nemen om politie-pv’s sneller in te voeren in Ginaa, zolang 
er geen digitale stromen zijn ontwikkeld voor die pv’s.

PV's die uitsluitend betrekking hebben op een inbreuk van niveau 1 mogen overigens recht-
streeks aan een jurist worden bezorgd, zodat die de administratieve vervolging kan op-
starten. Die werkwijze is in de praktijk niet opgenomen in de procedures van de DAG, die 
systematisch bepalen dat er gewacht moet worden op het advies van de arbeidsauditeur. 
Ten tijde van de audit had de DAG bovendien geen indicator ontwikkeld om de niveaus van 
de inbreuken te identificeren in de dossiers. Als dergelijke pv’s nog niet door de DAG zijn 
behandeld in afwachting van een advies van de arbeidsauditeur, dreigen ze te verjaren gelet 
op de datum van inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek.

Het Rekenhof beveelt de DAG aan haar procedures aan te passen en het niveau van de 
inbreuk systematisch te vermelden in Ginaa. Bovendien moeten pv's die uitsluitend betrek-
king hebben op inbreuken van niveau 1 aan de juristen worden bezorgd zonder het advies 
van het arbeidsauditoraat af te wachten. Het Rekenhof beveelt de DAG ook aan maatregelen 
te nemen om na te gaan welke dossiers dreigen te verjaren en ervoor te zorgen dat die prio-
ritair worden opgevolgd. De DAG antwoordt dat zeer weinig dossiers uitsluitend betrekking 
hebben op inbreuken van niveau 1, aangezien de sociaal inspecteurs de instructie kregen al-
leen een pv voor dergelijke inbreuken op te stellen als ze ook inbreuken van andere niveaus 
vaststellen. De DAG zal echter een indicator ontwikkelen waarmee in Ginaa inbreuken 
kunnen worden geselecteerd op grond van het niveau van de sanctie.

2.1.2 Ontvangst van het advies van de arbeidsauditeur
Na ontvangst van het pv dat de inbreuk vaststelt, heeft het arbeidsauditoraat zes maanden 
de tijd om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging136. De DAG heeft samen 
met de verschillende auditoraten van het land een uniek formulier opgesteld voor gevallen 
waarbij wordt afgezien van strafvervolging. Het is de bedoeling dat die adviezen op termijn 
digitaal worden verstuurd (e-advies).

136  Artikel 72, §  2, van het Sociaal Strafwetboek.
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In 2015 hadden de arbeidsauditoraten gemiddeld 176 dagen de tijd nodig om stafvervolging 
in te stellen137. Die termijn varieert echter sterk van auditoraat tot auditoraat: in het beste 
geval doen ze gemiddeld vijftien dagen over een beslissing (141 dossiers), en in het slechtste 
geval 742 dagen (22 dossiers)138.

Als de arbeidsauditeur geen beslissing neemt binnen zes maanden, mag de DAG in prin-
cipe de procedure voor een administratieve geldboete opstarten. In de praktijk wacht ze 
echter op het advies van de arbeidsauditeur. Bovendien vraagt ze niet meer systematisch 
informatie op bij de arbeidsauditeurs als de beslissingstermijn verstreken is. Het verzenden 
van een herinnering is overigens niet opgenomen in de beschrijving van het proces voor de 
administratieve vervolging van inbreuken tegen het arbeidsrecht en bepaalde inbreuken 
tegen het socialezekerheidsrecht. Het risico bestaat dus dat arbeidsauditeurs geen beslis-
sing nemen in die dossiers, omdat ze ervan uitgaan dat de DAG na zes maanden uit eigen 
beweging de procedure voor een administratieve geldboete mag opstarten.

Zo heeft het Rekenhof vastgesteld dat er in maart 2016 9.518 pv’s waren die al meer dan een 
jaar op een advies van het auditoraat wachtten, waaronder 3.846 waarbij het advies al meer 
dan vijf jaar uitbleef en die dus mogelijkerwijze verjaard zijn. Voor 594 pv's wordt bovendien 
al meer dan tien jaar gewacht op een advies. De DAG heeft voor die dossiers geen adminis-
tratieve vervolging ingesteld.

Dat een arbeidsauditeur draalt met de beslissing om af te zien van strafvervolging, zou 
ertoe kunnen leiden dat de feiten verjaren of kan leiden tot een strafvermindering wegens 
overschrijding van de redelijke termijn.

Het Rekenhof beveelt de DAG dus aan de pv's regelmatig op te volgen en herinneringen te 
versturen, eventueel geautomatiseerd. Voorts zou de DAG, zoals het Sociaal Strafwetboek 
bepaalt, uit eigen beweging de dossiers moeten afwikkelen waarvoor er zes maanden na 
ontvangst van het pv nog geen advies van het arbeidsauditoraat is gekomen. Het Reken-
hof beveelt de DAG ook aan de nodige schikkingen te treffen om dubbele vervolgingen 
(strafrechtelijk en administratief) te vermijden, meer bepaald door het auditoraat eraan te 
herinneren dat er een administratieve vervolging komt indien het auditoraat niet binnen 
een bepaalde termijn reageert. De DAG heeft verklaard gevolg te zullen geven aan die aan-
beveling, in samenspraak met de Raad van Arbeidsauditeurs, om werkafspraken te verdui-
delijken en mogelijke misverstanden of dubbele vervolgingen te vermijden.

2.1.3 Door de juristen uitgevoerde controles
Wanneer de griffie van de DAG een advies van de arbeidsauditeur ontvangt waarin beslist 
wordt af te zien van strafvervolging, voegt ze dat advies toe aan het dossier en geeft het in 
handen van een attaché-jurist. In de praktijk wijst de griffie enkel dossiers toe aan juristen 
indien zij daarom vragen. Een jurist van de DAG die een dossier toegewezen krijgt, contro-
leert of het een federaal of een gewestelijk dossier betreft en of de werkgever nog bestaat 
en opgespoord kan worden. Als er een faillissement is uitgesproken of als de werkgever 
onvindbaar is, wordt het dossier zonder gevolg geklasseerd. De jurist verifieert eveneens of 

137  De tijd die een auditoraat erover doet om te beslissen al dan niet strafrechtelijk te vervolgen. Adviezen die aanra-
den af te zien van vervolging zijn buiten beschouwing gelaten.

138  Afkomstig uit de statistieken van Ginaa.
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de griffie de juiste taalrol heeft gekozen, of de arbeidsauditeur heeft beslist af te zien van 
strafvervolging, of de verbalisant een kopie van het pv aan de overtreder heeft bezorgd, en 
of de arbeidsauditeur een kopie van zijn bijkomend onderzoek heeft verstuurd.

2.1.4 Verweermiddelen
De jurist stuurt een aangetekend schrijven naar de werkgever, met het verzoek zijn ver-
weermiddelen tegen de ten laste gelegde inbreuk binnen 30 dagen kenbaar te maken. Die 
fase van de procedure wordt opgelegd door het Sociaal Strafwetboek en vrijwaart het recht 
op verdediging van de werkgever.

2.1.5 Beslissingen
De jurist van de DAG onderzoekt de verweermiddelen en kan daarna ofwel een schuldig-
verklaring uitspreken, ofwel een administratieve geldboete opleggen, ofwel het dossier zon-
der gevolg klasseren.

2.1.5.1 Schuldigverklaring
In de volgende gevallen kan een schuldigverklaring worden uitgesproken zonder een admi-
nistratieve geldboete op te leggen:

• indien de feiten dateren van vóór een andere beslissing waarbij al een administratieve 
geldboete werd opgelegd en ze samen met die al gesanctioneerde inbreuken de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, houdt de DAG 
rekening met de al opgelegde administratieve geldboeten (absorptie). Indien de opge-
legde administratieve geldboeten voldoende lijken voor een juiste bestraffing van al de 
overtredingen, spreekt de DAG zich uit over de schuldvraag en verwijst ze in de beslis-
sing naar de al opgelegde administratieve geldboeten;

• indien het recht op verweer door de overschrijding van de redelijke termijn dusdanig is 
geschonden dat een administratieve geldboete niet langer opportuun is.

In 2015 heeft de DAG in 163 dossiers 106 schuldigverklaringen uitgesproken zonder een 
administratieve geldboete op te leggen. In die dossiers duurde het gemiddeld 1.409 dagen 
voordat beslist werd een schuldigverklaring uit te spreken.

2.1.5.2 Beslissing om een administratieve geldboete op te leggen
De DAG beslist een administratieve geldboete op te leggen als er geen reden is om het 
dossier zonder gevolg te klasseren en alle constitutieve elementen van de inbreuk zijn vast-
gesteld. De jurist verifieert of het dossier voldoende bewijzen omvat om de tegenpartij te 
overtuigen, en de rechter indien er beroep wordt aangetekend.

De werkgever kan immers bij de arbeidsrechtbank beroep aantekenen tegen de beslissing 
tot administratieve geldboete. Als dat gebeurt, stuurt de DAG een kopie van het adminis-
tratieve dossier naar de arbeidsauditeur en laat ze de verdere procedure afwikkelen door 
haar advocaat.

In 2015 werd 138 keer beroep aangetekend tegen beslissingen van de DAG om een admi-
nistratieve geldboete op te leggen. Datzelfde jaar hebben de arbeidsrechtbanken ter zake 
132 vonnissen geveld: in 77 gevallen werd de administratieve geldboete bekrachtigd, in 
42 gevallen werd ze verminderd en in 13 gevallen geannuleerd.
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Termijnen
In 2015 nam de DAG in 5.709 dossiers 4.942 keer de beslissing een administratieve geld-
boete op te leggen. De gemiddelde beslissingstermijn voor die dossiers was 558 dagen, te 
rekenen vanaf het advies van het arbeidsauditoraat om af te zien van strafvervolging. Tus-
sen de ontvangst van dat advies en de verzending van de brief waarin de werkgever wordt 
verzocht zijn verweermiddelen kenbaar te maken, verstrijken gemiddeld 410 dagen. Tussen 
de verzending van die brief en de beslissing om een boete op te leggen, verstrijken gemid-
deld 148 dagen139.

Bedrag van de boete
In 2015 werd voor 7.232.631 euro aan boetes opgelegd, wat neerkomt op een gemiddelde van 
1.529 euro per beslissing.

De richtlijnen van de DAG verduidelijken hoe de jurist het bedrag van de administratieve 
geldboete bepaalt. De DAG heeft een lijst opgesteld die voor elke inbreuk een indicatief 
boetebedrag vermeldt. In sommige gevallen zal de boete hoger of lager uitvallen naargelang 
van de feitelijke omstandigheden, maar het doel is te komen tot een billijke, verhoudings-
gewijze en voldoende afschrikkende sanctie. Het bedrag van de boete wordt gemotiveerd 
in de beslissing.

Uitstel
De DAG kan bij uitzondering volledig of gedeeltelijk uitstel verlenen indien uit het dossier 
blijkt dat de sanctie buiten proportie of ongepast zou kunnen zijn. De richtlijnen van de 
DAG bepalen in welke gevallen een uitstel van 60 % kan worden verleend. Een overschrij-
ding van de redelijke termijn kan bovendien leiden tot een uitstel van 50 à 100 % naargelang 
van de omvang van de vertraging.

In 2015 werd uitstel verleend voor 1.487 beslissingen om een administratieve geldboete op 
te leggen:

• 457 keer volledig uitstel voor 903.331 euro aan boetes binnen een gemiddelde termijn 
van 1.543 dagen;

• 1.030 keer gedeeltelijk uitstel voor 1.740.991 euro aan boetes binnen een gemiddelde ter-
mijn van 606 dagen.

De redenen voor uitstel worden niet vermeld in de database van de DAG en het is dus niet 
mogelijk te becijferen hoeveel uitstel er werd verleend wegens overschrijding van de rede-
lijke termijn. De gemiddelde beslissingstermijnen om uitstel toe te kennen doen uitschij-
nen dat overschrijdingen van de redelijke termijn wel degelijk een impact hebben. Uit de 
door het Rekenhof onderzochte geldboetedossiers waarin uitstel werd verleend, blijkt dat 
een overschrijding van de redelijke termijn veelal aan de basis lag van een volledig uitstel. 
Dat voedt bij de overtredende werkgever het gevoel ongestraft zijn gang te kunnen gaan, 
want ondanks de inbreuk volgt er geen financiële sanctie. Zo is er een dossier waarbij een 
werkgever naliet preventiemaatregelen te treffen, wat leidde tot een dodelijk arbeidsonge-

139  Excellijst opgesteld door de dienst ICt van de FOD Werkgelegenheid. De lijst geeft een overzicht van de dossiers 
waarvoor de DAG in 2015 besliste ze zonder gevolg te klasseren.
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val. Omdat de DAG dat dossier pas afhandelde twee jaar nadat de arbeidsauditeur besliste 
om af te zien van strafvervolging, kreeg de werkgever volledig uitstel.

Betaling van de boete
Een administratieve geldboete moet worden betaald binnen drie maanden na kennisgeving 
van de beslissing om een boete op te leggen. Als de werkgever de boete niet in één keer kan 
betalen, kan hij een afbetalingsplan vragen. De DAG aanvaardt afbetalingsplannen als de 
betalingen over maximaal een jaar gespreid zijn. Een langere periode kan worden aanvaard 
als de werkgever kan aantonen in slechte financiële papieren te zitten. De maximale loop-
tijd is echter vijf jaar.

De DAG heeft geen IT-indicatoren ontwikkeld om op te volgen of de afbetalingsplannen in 
acht worden genomen. De dossiers waarvoor een afbetalingsplan wordt toegestaan, worden 
apart geklasseerd en manueel opgevolgd. Elk dossier wordt occasioneel (één of twee keer 
per jaar) bekeken. Als het afbetalingsplan niet in acht wordt genomen, gaat het dossier in 
principe naar het bevoegde niet-fiscale invorderingskantoor van de FOD Financiën.

Het Rekenhof beveelt de DAG aan IT-indicatoren te ontwikkelen om na te gaan of de afbe-
talingsplannen in acht worden genomen. De DAG verklaart dat ze niet geïnvesteerd heeft 
in een geïnformatiseerde opvolging van de afbetalingsplannen aangezien ze samen met de 
FOD Financiën probeert te komen tot de volledige outsourcing van de betaling van de ad-
ministratieve geldboeten naar de kantoren niet-fiscale invorderingen. In afwachting van de 
realisatie van dat project, dat al beoogd werd in het managementplan 2011, zal de DAG het 
nodige doen om de naleving van toegekende afbetalingsplannen beter op te volgen.

Invordering
Overdracht aan de AAII
Het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat, indien de overtreder de boete niet betaalt, de DAG 
de boete laat innen door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen 
van de FOD Financiën, oftewel de huidige Algemene Administratie van de Inning en de 
Invordering (AAII). Op 1 maart 2016 had de DAG 415 dossiers waarvoor in 2015 een admi-
nistratieve geldboete was opgelegd, overgedragen aan de AAII140.

De procesbeschrijving bepaalt dat er een aanmaning wordt gestuurd naar de werkgever 
indien er geen betaling is geweest binnen 100 dagen na de kennisgeving van de beslissing 
(of van het vonnis/arrest). Als er 40 dagen na die aanmaning nog altijd geen betaling is 
geweest, wordt het dossier overgedragen aan de AAII die de boete dan zal invorderen. In 
de praktijk klasseert de griffie van de DAG de dossiers op basis van de datum waarop de 
aanmaning werd verstuurd. Als de werkgever de boete niet heeft betaald na het verstrijken 
van de termijn, gaat het dossier naar het bevoegde niet-fiscale invorderingskantoor van de 
FOD Financiën (het adres van de werkgever bepaalt welk kantoor bevoegd is).

Uit de lijst van beslissingen over administratieve geldboetes die de DAG in 2015 nam en 
waarvoor noch een volledig noch een gedeeltelijk uitstel werd verleend, blijkt dat 418 dos-
siers op 1 maart 2016 nog altijd niet aan de AAII waren overgedragen hoewel de beslissing 

140  Excellijst opgesteld door de dienst ICt van de FOD Werkgelegenheid. De lijst geeft een overzicht van de dossiers 
waarvoor de DAG in 2015 besliste ze zonder gevolg te klasseren.
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meer dan 150 dagen voordien werd genomen. Voor 100 van die dossiers heeft het Rekenhof 
onderzocht waarom er geen overdracht is gebeurd in het beheersprogramma van de DAG:

• Voor 32 dossiers was er geen enkele reden om ze niet over te dragen aan de AAII.
• Bij 22 dossiers werd de werkgever failliet verklaard nadat de beslissing was betekend.
• In 15 dossiers was de werkgever onvindbaar (het beheer van de geretourneerde briefwis-

seling was veelal nog aan de gang).
• 14 dossiers waren inmiddels overgedragen aan de AAII.
• Voor 9 dossiers was nog geen aanmaning verstuurd of was er laattijdig een aanmaning 

verstuurd.
• Voor 6 dossiers werd een afbetalingsplan aanvaard en ondanks het uitblijven van de 

betalingen werden ze niet overgedragen aan de AAII.

Uit het onderzoek blijkt dus dat de DAG 69 dossiers had moeten overdragen aan de AAII.

Het Rekenhof beveelt de DAG aan IT-indicatoren te ontwikkelen om zich ervan te verge-
wissen dat alle aan de AAII over te dragen dossiers ook effectief worden overgedragen. De 
DAG heeft verklaard dat ze in afwachting van de realisatie van het project e-Domeinen 
het nodige zal doen om het doorsturen van alle betrokken dossiers naar de FOD Financiën 
beter op te volgen.

Opvolging van de overgedragen dossiers
De AAII moet bij het begin van elk jaar informatie verstrekken over de invorderingen en 
de beslissingen om niet in te vorderen die het voorbije jaar plaatsvonden in dossiers die aan 
haar werden overgedragen. In de praktijk ontvangt de DAG soms individuele stukken (op 
papier of per mail) over de invordering in een welbepaald dossier. In dat geval voert de DAG 
die informatie in Ginaa in. Daarnaast verstuurt de AAII elk kwartaal een Excellijst met 
daarin de ontvangen bedragen voor de lopende dossiers. De DAG vindt die lijst onvolledig 
en onleesbaar. Ze maakt er bijgevolg geen gebruik van en registreert de betalingen niet in 
de dossiers.

De DAG heeft de FOD Financiën erop gewezen dat ze betrokken wenst te worden bij het 
project e-domeinen, waardoor het op termijn mogelijk zal zijn informatie elektronisch uit 
te wisselen. In afwachting zou de DAG de AAII moeten contacteren om de door de AAII 
aangeleverde Excellijst werkbaar te maken.

In afwachting van de realisatie van het project e-Domeinen zal de DAG met de FOD Fi-
nanciën nagaan hoe de door de AAII aangeleverde betalingslijsten exploiteerbaar kunnen 
worden gemaakt.

Intake-strategie van de AAII
Tijdens de audit heeft de DAG het Rekenhof erop gewezen dat de AAII in het kader van haar 
nieuwe intake-strategie weigert dossiers ten laste te nemen waarbij de werkgever onvind-
baar of failliet verklaard is na de betekening van de beslissing van de DAG om een adminis-
tratieve geldboete op te leggen. De dossiers in kwestie worden teruggestuurd naar de DAG.
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Het Rekenhof stelt dat het organieke besluit141 van de FOD Financiën bepaalt dat vorderin-
gen worden gecentraliseerd in de diensten van de FOD. Door dossiers te weigeren omdat ze 
niet aan bepaalde criteria voldoen, gaat de FOD in tegen die centralisering.

Overdracht van het bedrag van de boetes aan de RSZ-Globaal Beheer
Alle geïnde administratieve geldboetes die op grond van het Sociaal Strafwetboek naar de 
Schatkist vloeiden, komen toe aan het Globaal Beheer van de werknemers142.

De DAG draagt de geïnde bedragen over aan de RSZ-Globaal Beheer door middel van pe-
riodieke globale stortingen. Wat betreft de bedragen die de AAII heeft geïnd, de FOD Fi-
nanciën ontvangt de betalingen dossier per dossier (op het niveau van de niet-fiscale in-
vorderingskantoren). De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de dienst 
Consolidatie en Audit, en het is de stafdienst Budget en Beheerscontrole die voor de globale 
vereffening zorgt op basis van de geconsolideerde overzichten.

In 2015 heeft de RSZ 4.676.178,80 euro aan administratieve geldboetes ontvangen, waarvan 
542.525,41 euro van de FOD Financiën en 4.133.653,39 euro van de FOD WASO.

2.1.5.3 Klassering zonder gevolg
Als de jurist na onderzoek van het dossier van oordeel is dat het beter is af te zien van admi-
nistratieve vervolging, klasseert hij het dossier zonder gevolg. Zo'n klassering kan integraal 
zijn en betrekking hebben op een globaal dossier. Ze kan ook gedeeltelijk zijn en enkel be-
trekking hebben op specifieke inbreuken in het dossier of op inbreuken met betrekking tot 
sommige werknemers. Een gedeeltelijke klassering zonder gevolg gebeurt bij de beslissing 
om een administratieve geldboete op te leggen.

In 2015 heeft de DAG in 5.709 dossiers 4.886 keer beslist zonder gevolg te klasseren143.

Redenen voor klassering, vervat in de richtlijnen
De door de DAG aangenomen richtlijnen in verband met administratieve geldboetes ver-
melden diverse redenen voor een klassering zonder gevolg. De onderstaande tabel deelt de 
klasseringen zonder gevolg uit 2015 in volgens de opgegeven reden.

141  Organiek besluit van de FOD Financiën van 3 december 2009.
142  Cf. artikel 22, §  2, a), 14e streepje, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 

zekerheid voor werknemers.
143  Excellijst opgesteld door de dienst ICt van de FOD Werkgelegenheid. De lijst geeft een overzicht van de dossiers 

waarvoor de DAG in 2015 besliste ze zonder gevolg te klasseren.
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Tabel 22 –  Redenen voor klassering zonder gevolg en aantal dossiers die in 2015 om die redenen zon-
der gevolg werden geklasseerd

Reden om te klasseren Aantal dossiers

Faillissement van de werkgever 2.212 

Non bis in idem  1.041 

Geen inbreuk of onvoldoende bewezen inbreuk 870 

Overschrijding van de redelijke termijn 487 

Inbreuk geregionaliseerd 416 

Redenen in verband met het juridisch statuut van de werkgever 380 

Inopportuniteit of regularisatie 176 

Voor de inbreuk geldt geen administratieve geldboete (meer) 41 

Procedurefouten 21 

Dubbele registratie 15 

Strafvervolging, dading, pretoriaanse probatie, arbeidsrecht-
bank 

9 

Eenheid van opzet 7 

Verjaring 1 

Totaal 5.672 

Bron: Excellijst opgesteld door de dienst ICT van de FOD WASO met een overzicht van de dossiers waar-
voor de DAG in 2015 besliste ze zonder gevolg te klasseren

Het Rekenhof heeft de dossiers onderzocht die in 2015 zonder gevolg werden geklasseerd 
wegens inopportuniteit. Daaruit blijkt dat de beslissingen van de DAG naar behoren wer-
den gemotiveerd.

Gevolgen van de zesde staatshervorming
Het Rekenhof heeft ook onderzocht wat de gevolgen zijn van de zesde staatshervorming 
voor de behandeling van de dossiers van inbreuken op de sociale wetgeving, en welk gevolg 
de DAG daaraan heeft gegeven voor de inbreuken die voortaan onder de bevoegdheden van 
de gewesten vallen.

De inbreuken in verband met het in dienst hebben van buitenlanders, het betaald edu-
catief verlof en dienstencheques zijn immers sinds 1 april 2015 geregionaliseerd144. Over-
eenkomstig het principe dat bevoegdheidswetten onmiddellijk van toepassing zijn, ligt de 
bevoegdheid om inbreuken te vervolgen bij de gewesten, ongeacht de datum waarop de 
feiten plaatsvonden.

In haar vademecum van de administratieve geldboeten beschrijft de DAG welk gevolg er 
moet worden gegeven aan dossiers die geregionaliseerde inbreuken bevatten.

Dossiers met betrekking tot pv's die vóór 2015 werden opgesteld en die uitsluitend één of 
meer geregionaliseerde inbreuken betreffen, worden door de DAG zonder gevolg geklas-

144  Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming.
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seerd ongeacht de datum waarop de inbreuk werd vastgesteld. Volgens het vademecum 
zouden de bevoegde gewestelijke diensten beslist hebben die dossiers niet te behandelen. 
Aan de werkgever wordt gemeld dat het dossier zonder gevolg werd geklasseerd omdat 
het een geregionaliseerde inbreuk betreft. Voor dossiers met betrekking tot pv's die vóór 
2015 werden opgesteld en die één of meer geregionaliseerde inbreuken alsook federale in-
breuken betreffen, heeft de DAG beslist de federale inbreuken te onderzoeken en de geregi-
onaliseerde inbreuken zonder gevolg te klasseren.

Voor dossiers met betrekking tot pv's die na 2015 werden opgesteld en die één of meer 
geregionaliseerde inbreuken betreffen, heeft de DAG beslist ze over te dragen aan de ge-
westelijke directies van de administratieve geldboeten. Ten tijde van de audit (april-mei 
2016) bestond er zo'n directie aan Vlaamse kant, maar niet in het Waals Gewest noch in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest145.

Voor dossiers met betrekking tot pv's die na 2015 werden opgesteld en die één of meer ge-
regionaliseerde inbreuken alsook federale inbreuken betreffen en waarbij er eenheid van 
opzet is, wordt de vooropgestelde sanctie voor de gewestelijke inbreuk vergeleken met de 
vooropgestelde sanctie voor de federale inbreuk. De DAG zet de afhandeling niet voort 
als de vooropgestelde sanctie voor de federale inbreuk zwaarder is. In dat geval vervolgt 
de DAG enkel de federale inbreuken en worden de gewestelijke inbreuken zonder gevolg 
geklasseerd. Indien de federale en de gewestelijke sancties even zwaar zijn of als de voorop-
gestelde sanctie voor de gewestelijke inbreuk zwaarder is, gaat het dossier naar de bevoegde 
gewestelijke directie en worden de federale inbreuken zonder gevolg geklasseerd.

Voor dossiers met betrekking tot pv's die na 2015 werden opgesteld en die één of meer ge-
regionaliseerde inbreuken alsook federale inbreuken betreffen en waarbij er minstens één 
federale inbreuk is waarvoor er geen eenheid van opzet is met minstens één gewestelijke 
inbreuk, zal de DAG de federale inbreuken vervolgen.

De DAG stelt dat de werkafspraken met de regio’s ondertussen verder verfijnd werden. Met 
die nieuwe werkafspraken zullen bij pv’s met zowel regionale als federale inbreuken de ge-
meenschappen en de gewesten de regionale inbreuken behandelen en de DAG de federale 
inbreuken. Het Rekenhof benadrukt hoe belangrijk het is de beginselen van het strafrecht 
in acht te nemen bij de verdeling van de dossiers, en meer in het bijzonder de eenheid van 
opzet en de non bis in idem-regel.

De conclusie is dat sommige overtreders aan een sanctie ontsnappen door de regionalise-
ring van de inbreuken, vermits er geen vervolging wordt ingesteld voor gewestelijke inbreu-
ken die vóór 2015 werden begaan (en die nog niet door de DAG waren behandeld vóór de 
regionalisering er kwam). Volgens de cijfers van de DAG werden in 2015 416 dossiers zonder 
gevolg geklasseerd op grond van de regionalisering van de inbreuk.

145  De ordonnantie van 9 juli 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de eerste maatregelen ter uit-
voering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak 
van werkgelegenheid, is nog niet van kracht. De artikelen van het decreet van 28 april 2016 van het Waals Gewest 
tot uitvoering van de zesde Staatshervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellings-
beleid, die betrekking hebben op de geregionaliseerde inbreuken, zijn in werking getreden op 21 mei 2016.
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Andere redenen voor klassering zonder gevolg
Naast de redenen die in de richtlijnen worden opgesomd, blijkt uit de lijst van dossiers die 
in 2015 zonder gevolg werden geklasseerd dat de DAG nog andere redenen inroept. Zo wer-
den zestien klasseringen zonder gevolg gemotiveerd door de vermelding “dossier geannu-
leerd”. Uit de onderzochte dossiers blijkt dat het gaat om pv's die op verzoek van bepaalde 
inspecteurs of inspecties zonder gevolg werden geklasseerd omdat er een fout optrad bij het 
inladen van de gegevens of in de computerprocedure bij de opmaak van het e-pv. Volgens 
de DAG worden die verzoeken schriftelijk of per mail ingediend, maar worden ze niet be-
waard. Sommige van de geannuleerde pv's zijn vervangen door andere pv's. Een deel ervan 
wordt echter geannuleerd zonder meer. De DAG zou die verzoeken tot annulatie voortaan 
moeten bewaren.

In twee dossiers werd de beslissing om zonder gevolg te klasseren gemotiveerd door “ge-
mengde redenen”. Het ging om gekoppelde dossiers met geregionaliseerde inbreuken waar-
voor de redelijke termijn was overschreden.

Zes andere klasseringen zonder gevolg werden gemotiveerd door “onbekend (dossier ver-
nietigd)”. Administratief vervolgen was kennelijk niet meer mogelijk omdat de DAG de dos-
siers had verwijderd.

Voorts vermeldde de lijst van 2015 vijf dossiers die zonder opgave van reden zonder gevolg 
geklasseerd werden. Het onderzoek van die dossiers heeft uitgewezen dat het ofwel ging 
om dossiers waarbij de werkgever failliet was gegaan (soms lang na de feiten), ofwel om 
dossiers waarbij de inbreuk onvoldoende bewezen was. De klassering zonder gevolg was in 
alle gevallen verantwoord en de reden had moeten worden vermeld in de Ginaa-database.

Het Rekenhof beveelt aan de reden voor een klassering zonder gevolg systematisch in Ginaa 
te vermelden. De DAG verklaart dat die vermelding nu al een verplichting is, maar door een 
vergissing soms niet in Ginaa is terug te vinden. Hoewel dat zelden voorkomt, zal de DAG 
samen met de stafdienst ICT van de FOD WASO nagaan of het mogelijk is een validatiesys-
teem in te stellen zodat de motivering van de klassering zonder gevolg systematisch moet 
worden ingevuld in Ginaa.

2.2 Termijnen voor de verwerking van geldboetedossiers

De FOD had zich ertoe verbonden, in zijn geïntegreerd managementplan 2011-2014, de 
verwerkingstermijnen van dossiers inzake administratieve geldboeten geleidelijk terug te 
brengen van achttien naar zes maanden (vanaf de datum van ontvangst van het advies van 
de arbeidsauditeur waarin hij aankondigt van strafrechtelijke vervolging af te zien).

In zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 verbindt de FOD WASO zich ertoe 95 % van de 
geldboetedossiers af te handelen binnen een termijn van zes maanden.

2.2.1 Maatregelen van de DAG om de beheerstermijnen te verbeteren
2.2.1.1 Operatie Dragon
In het tweede kwartaal van 2007 startte de DAG een operatie om de werkwijze van de grif-
fie bij te sturen en de vertragingen bij de dossierinvoer weg te werken. Die operatie kreeg 
de naam Dragon. De medewerkers van de griffie kregen een opleiding om alle griffietaken 
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te kunnen vervullen. Na die eerste operatie volgden nog drie andere, die telkens tot doel 
hadden de werking van de griffie te verbeteren. Ten tijde van de audit (april-mei 2016) werd 
operatie Dragon tot vier maal toe aangepast. De DAG verklaart dat de operatie trager liep 
dan verhoopt door het vertrek van twee personeelsleden die mee de gereorganiseerde grif-
fie moesten schragen.

2.2.1.2 Managementplan 2011-2014
Het geïntegreerd managementplan 2011-2014 van de FOD WASO voorzag in diverse maat-
regelen om de termijnen voor de verwerking van geldboetedossiers in te korten. Enerzijds 
werd nagegaan of het wenselijk was de betaling van de administratieve geldboeten uit te 
besteden aan de AAII en anderzijds ging het erom de dienst te reorganiseren op basis van 
de e-projecten en de achterstand bij de papieren pv's weg te werken.

De DAG overweegt nog steeds de betaling van de administratieve geldboeten uit te beste-
den aan de AAII, maar dat is vooralsnog niet gebeurd door wijzigingen bij de FOD Financiën 
in zijn samenwerking met externe ICT-partners. De werkwijze van de griffie is bovendien 
gewijzigd door de geleidelijke invoering, sinds 2010, van het elektronische proces-verbaal.

2.2.1.3 Procesanalyse
In 2013 wijdde een juriste van de DAG haar eindwerk aan de beschrijving en de analyse 
van het proces van de “administratieve vervolging van inbreuken tegen het arbeidsrecht en 
bepaalde inbreuken tegen het socialezekerheidsrecht” in het kader van de interne controle.

Ze formuleerde verschillende voorstellen om de geïdentificeerde risico's in te dijken. Het 
ging voornamelijk om de aanwerving van extra personeel, de ontwikkeling van een volledig 
gedigitaliseerd dossierbeheer en de aanpassing van de werkprocedures. Op grond van die 
analyse heeft de DAG het vademecum van de administratieve geldboeten aangepast. Voorts 
nam ze vanaf juli 2013 acht vastbenoemde en negen contractuele personeelsleden in dienst 
(waarvan de contracten eind 21016 of begin 2017 aflopen) om de achterstand bij het dossier-
beheer weg te werken. Het ging om vijftien attachés-juristen en twee griffiemedewerkers. 
De DAG benadrukt dat van die zeventien personen, zes contractuele medewerkers (vijf ju-
risten en een griffiemedewerker) vóór het einde van hun contract zijn vertrokken omdat ze 
een statutaire betrekking hadden gekregen in een andere dienst of een overeenkomst van 
onbepaalde duur hadden gesloten met een andere instelling.

2.2.1.4	 Analyse	van	de	werking	van	de	griffie
In 2015 voerde een juriste van de DAG een opdracht uit bij de griffie om zich te krijgen op 
en een analyse te maken van de moeilijkheden en om de geïdentificeerde risico's te kunnen 
beheersen. Ze stelde een rapport op met daarin een aantal voorstellen tot verbetering. Dat 
rapport heeft de vinger gelegd op belangrijke problemen in de werking van de griffie. De 
geformuleerde voorstellen zouden in 2016 worden uitgevoerd, maar op het moment van de 
audit was dat nog niet gebeurd. Het Rekenhof dringt erop aan dat dit zo snel mogelijk zou 
gebeuren.

2.2.1.5 Bestuursovereenkomst 2016-2018
In zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 heeft de FOD WASO zich tot doel gesteld tot een 
doeltreffend beleid te komen als het gaat over de administratieve vervolging van vastge-
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stelde inbreuken tegen het sociaal recht. Daartoe heeft de FOD drie prioritaire acties gese-
lecteerd:

• de verwerkingstermijn van administratieve geldboeten terugbrengen tot zes maanden 
(in 95 % van de gevallen);

• de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten digitaliseren;
• de doeltreffendheid van de bedragen van de administratieve geldboeten evalueren.

De FOD WASO hoopt ook een volledig elektronisch dossier te kunnen ontwikkelen waartoe 
alle actoren in de keten van het sociaal strafrecht toegang zouden hebben. Als dat project 
wordt gerealiseerd, zou het mogelijk worden de beheerstermijnen van de administratieve 
geldboeten te verbeteren, de doeltreffendheid van de boetes te verhogen en de strijd tegen 
de sociale fraude te op te drijven.

2.2.2 Beheerstatistieken
De gemiddelde duur van een administratieve vervolging door de DAG is als volgt geëvolu-
eerd:

Tabel 23 –  Tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het moment waarop de arbeidsauditeur beslist af te 
zien van vervolging en het moment waarop een administratieve geldboete wordt opgelegd 
(in dagen)

Jaar 

Aantal beslissingen om een administratieve 
geldboete op te leggen 

Tijd die verstrijkt 

2010 3.320 546 

2011 2.483 535 

2012 3.039  602 

2013 3.139  634 

2014 4.384 605 

2015 5.049 595 

Bron: DAG voor 2010-2014 en statistiekenmodule Ginaa voor 2015

Het gaat om de tijd die verstrijkt per beslissing en niet per dossier. Eenzelfde beslissing kan 
immers diverse dossiers met verschillende begindatums betreffen. Bij de berekening van de 
beheerstermijnen gaat de statistiekenmodule van de DAG uit van de meest recente begin-
datum van een dossier. Die statistieken houden overigens enkel rekening met beslissingen 
om een administratieve geldboete op te leggen en niet met klasseringen zonder gevolg.

Zo bedraagt de gemiddelde termijn per dossier voor alle beslissingen samen (schuldigver-
klaringen, administratieve geldboeten, klasseringen zonder gevolg) 650 dagen in 2015 (dus 
ongeveer 21 maanden). Dat is lang niet de doelstelling in de bestuursovereenkomst van de 
FOD WASO, waarin 95 % van de geldboetedossiers binnen zes maanden zouden moeten 
worden afgehandeld.

2.2.2.1 Aantal te verwerken dossiers
Tussen 2011 en 2015 heeft de DAG dubbel zoveel beslissingen genomen om een administra-
tieve geldboete op te leggen, zonder echter een merkbare verbetering van de beheerstermij-
nen. Die verdubbeling is vooral te verklaren door een grote achterstand bij de te verwerken 
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dossiers. Die achterstand nam toe van 9.637 dossiers in 2011 tot 13.400 in 2013, maar liep 
terug van 12.230 dossiers in 2014 tot 8.479 in 2015. Dat blijft nog steeds een groot aantal.

2.2.2.2 Impact van de achterstand bij het beheer op de boetebedragen
In 2015 waren er meer beslissingen dan in 2014, maar het gemiddelde bedrag van de opge-
legde boetes was minder hoog en het bedrag waarvoor uitstel werd verleend, was hoger. De 
DAG heeft de dossierachterstand voor een groot deel weggewerkt, dus de lagere boetes en 
het feit dat er meer uitstel is verleend, zouden verband kunnen houden met een overschrij-
ding van de redelijke termijn.

Tabel 24 –  Aantal genomen beslissingen en de bedragen in kwestie (in euro)

Jaar 

Beslissing om 
een administra-
tieve geldboete 

op te leggen 

Bedrag van 
de opgelegde 

boete 

Gemiddeld 
bedrag van de 

administratieve 
geldboeten 

Beslissing 
om uitstel 

te verlenen 

Bedrag waar-
op het uitstel 

betrekking 
heeft(*)

 

2010  3.320  4.276.555,50  1.288,18  653  1.082.585,78 

2011  2.483  3.066.959,16  1.235,18  447  803.546 

2012  3.039  5.879.828,01  1.934,79  456  1.024.170,39 

2013  3.139  4.927.871,21  1.569,88  1010  2.105.878,55 

2014  4.384  6.920.418,75  1.578,56  1.217  2.202.767,25 

2015  5.047  7.230.831,25  1.432,70  1.648  2.962.327,75 

(*)  Deze statistieken omvatten ook het uitstel dat in de desbetreffende jaren is verleend door 
hoven en rechtbanken, ongeacht de datum van de beslissing van de DAG. In 2015 werd bv. 161 keer 
uitstel verleend door hoven en rechtbanken, voor een totaalbedrag van 617.705,75 euro.

Bron: DAG (statistieken Ginaa)

Het aantal beslissingen om zonder gevolg te klasseren wegens overschrijding van de rede-
lijke termijn is gestegen van 328 in 2014 tot 424 (voor 487 dossiers) in 2015. In 2011 werden 
slechts 98 klasseringen zonder gevolg gemotiveerd door een overschrijding van de redelijke 
termijn.

Het door het Rekenhof uitgevoerde dossieronderzoek toont aan dat de achterstand voor 
alle types van beslissingen zou kunnen worden verminderd door de dossiers volledig elek-
tronisch te beheren. Sommige vertragingen zijn immers toe te schrijven aan de tijd die het 
vergt voor de junior jurist om zijn voorstel tot beslissing te laten goedkeuren door een seni-
or jurist, die het dossier vervolgens aan de griffie moet bezorgen opdat die de beslissing kan 
versturen. In de praktijk verstrijken soms meerdere maanden tussen het moment waarop 
de junior jurist een voorstel tot beslissing formuleert en het moment waarop de griffie de 
uiteindelijke beslissing verstuurt. Die termijn is flink in te korten door dossiers elektro-
nisch te verzenden met het oog op de validering, en voor het verzenden van de brieven.

In sommige gevallen was de werkgever failliet verklaard tussen het moment waarop de in-
breuk werd vastgesteld en het moment waarop de beslissing werd genomen om een boete 
op te leggen. Het risico dat zoiets gebeurt, is groter naarmate de beslissingstermijn langer 
is. In die gevallen is een klassering zonder gevolg onvermijdelijk en levert het werk van de 
verbaliserende inspecties geen resultaat op.
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2.3 Perspectieven

De ministerraad van 11 maart 2016 heeft het actieplan 2016 voor de strijd tegen de sociale 
fraude en de sociale dumping goedgekeurd. Dat plan maakt van de strijd tegen de sociale 
fraude een prioriteit opdat de inspectiediensten geen vergeefse inspanningen zouden le-
veren. Het benadrukt ook dat het absoluut noodzakelijk is om te zorgen voor een betere 
traceerbaarheid wat de opvolging van de acties van de inspectiediensten betreft, zowel op 
het vlak van de opgelegde sancties als op het vlak van de terugvordering van de bedragen 
die het gevolg zijn van fraude.

Daarnaast keurde de ministerraad van 22 april 2016 het plan goed voor de strijd tegen so-
ciale dumping en sociale fraude. Dat plan voorziet erin het aantal controles op te drijven 
(dankzij bijkomend personeel) en de administratieve geldboetes te versterken in geval van 
fraude. Het is de bedoeling dat de sancties in verhouding staan tot de ernst van de inbreu-
ken. De administratieve geldboeten zouden worden verhoogd als er sprake is van fraude, 
enerzijds, en anderzijds zouden ze worden aangepast voor overtreders die te goeder trouw 
handelden en een vergissing hebben begaan. Bij een eerste inbreuk (tenzij het een inbreuk 
van niveau 4, pestgedrag of ongewenst seksueel gedrag betreft) zou louter een waarschu-
wing worden gegeven, met de verplichting om de toestand te regulariseren. Binnen zes 
maanden zou dan een opvolgingscontrole volgen. Indien er datzelfde jaar bij een nieuwe 
controle opnieuw een inbreuk wordt vastgesteld, zal de verzwarende omstandigheid van 
de voorafgaande waarschuwing worden vermeld in het proces-verbaal. Die aanpassingen 
treden in voege op 1 juli 2016.

Voorts wil de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de FOD WASO inbreuken tegen het 
sociaal recht verder uit het strafrecht halen en de sancties diversifiëren in het kader van de 
hervorming van justitie. Het zou de bedoeling zijn de sancties in het Sociaal Strafwetboek 
te herzien en aan te passen door het aantal categorieën van sancties op te trekken naar 
vijf146. Daardoor zal de DAG vaker als enige bevoegd zijn om te sanctioneren. Het is de be-
doeling komaf te maken met de achterpoortjes en de sociale fraude efficiënter te bestrijden. 
In de praktijk zou de DAG een exclusieve bevoegdheid krijgen in een groter aantal dossiers.

In die nieuwe context zal de DAG bijkomende initiatieven moeten nemen die rekening hou-
den met de vermoedelijke toename van nieuwe dossiers, indien ze een beheer van de admi-
nistratieve boeten wil garanderen waarbij de sanctie effectief blijft en ze aldus de realisatie 
wil mogelijk maken van de doelstellingen die de regering heeft herbevestigd om de strijd 
tegen de sociale fraude op te schroeven.

De DAG heeft verklaard de nodige initiatieven te zullen nemen om het hoofd te bieden 
aan die nieuwe uitdagingen, de dossierachterstand volledig weg te werken en tot een door-
looptijd van zes maanden te komen in 95 % van de dossiers (tegen eind 2018). Aangezien 
het aantal pv’s voortdurend toeneemt en er recent zes medewerkers zijn vertrokken, zal de 
toekomst moeten uitwijzen of de DAG dat nieuwe meerwerk enkel met eigen initiatieven 
zal kunnen opvangen. De DAG voegt daar nog aan toe dat ze er al jaren voor pleit dat bij 
versterkingen van de sociale-inspectiediensten ook automatisch het personeelsbestand van 

146  Gesprek met de DAG op 16 februari 2016.
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de DAG zou worden aangepast. Zo preciseert ze dat de dossierachterstand die ze probeert 
weg te werken, in belangrijke mate te wijten is aan de grote toename van het aantal sociaal 
inspecteurs waartoe in het verleden werd beslist zonder dat het personeelsbestand van de 
DAG daaraan werd aangepast.

3 Conclusies en aanbevelingen

Bij inbreuken tegen het sociaal recht duurt het in principe minder lang om een adminis-
tratieve boete op te leggen dan om een strafvorderingsprocedure te doorlopen. Het opleg-
gen van een administratieve geldboete zou de strijd tegen de sociale fraude doeltreffender 
moeten maken. Voor het Rekenhof moeten daarvoor echter drie voorwaarden zijn vervuld: 
de FOD moet de procedures van zijn Directie van de Administratieve Geldboeten grondig 
verbeteren, de geldboetedossiers moeten worden gedigitaliseerd en de verwerking ervan 
moet merkelijk sneller gebeuren.

De werkprocedures die de Directie van de Administratieve Geldboeten van de FOD WASO 
toepast, zijn goed beschreven en stroken met de principes van het Sociaal Strafwetboek. 
Toch formuleert het Rekenhof een paar aanbevelingen om die procedures te verbeteren of 
beter te doen toepassen:

• een instrument ontwikkelen om de invoering van politie-pv’s te kunnen opvolgen, zodat 
alle ontvangen pv's worden onderzocht;

• het niveau van de inbreuk (m.a.w. de categorie) systematisch vermelden in de database 
Ginaa;

• de werkprocedures aanpassen zodat dossiers die uitsluitend betrekking hebben op in-
breuken van niveau 1 ter verwerking aan een jurist worden bezorgd, zonder te wachten 
tot het arbeidsauditoraat een advies verstrekt over het afzien van strafvervolging;

• de processen-verbaal regelmatig opvolgen in afwachting van een advies van het arbeids-
auditoraat door eventueel geautomatiseerde herinneringen te versturen, en maatregelen 
nemen om na te gaan welke dossiers dreigen te verjaren en ervoor zorgen dat die priori-
tair worden opgevolgd;

• uit eigen beweging de dossiers afwikkelen waarbij er zes maanden na ontvangst van het 
pv nog geen advies van het arbeidsauditoraat is gekomen en de nodige schikkingen tref-
fen om dubbele vervolgingen (strafrechtelijk en administratief) te vermijden;

• IT-indicatoren ontwikkelen om na te gaan of de door de DAG toegestane afbetalings-
plannen in acht worden genomen;

• IT-indicatoren ontwikkelen om zich ervan te vergewissen dat alle dossiers die voor in-
vordering aan de AAII moeten worden overgedragen ook effectief worden overgedragen;

• in afwachting van een elektronische gegevensuitwisseling, de AAII contacteren om de 
lijst waarmee de AAII de ontvangen betalingen opvolgt voor de dossiers waarvan zij de 
invordering doet, bruikbaar te maken.

Voorts werden bepaalde inbreuken geregionaliseerd door de zesde staatshervorming. 
Dat heeft geleid tot een feitelijke straffeloosheid voor bepaalde overtreders aangezien er 
geen vervolging wordt ingesteld voor geregionaliseerde inbreuken die werden begaan vóór 
2015 en die op 1 april 2015 nog niet door de DAG waren behandeld.
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Bovendien gaat de FOD Financiën in tegen de centralisering van de vorderingen bij zijn 
diensten, hoewel dat bepaald wordt door zijn organiek besluit, wanneer hij in het kader van 
zijn nieuwe intake-strategie weigert invorderingsdossiers door te sturen naar de niet-fiscale 
invorderingskantoren omdat die dossiers niet aan bepaalde criteria voldoen.

De DAG heeft al enige jaren te kampen met lange verwerkingstermijnen en een flinke ach-
terstand qua te verwerken dossiers. De maatregelen die ze heeft genomen om de verwer-
kingstermijnen in te korten, hebben het mogelijk gemaakt de achterstand weg te werken, 
maar de verwerkingstermijnen zijn nagenoeg even lang gebleven.

De dossiers worden nog hoofdzakelijk op papier beheerd. Dat leidt tot tijdverlies, een ver-
minderde efficiëntie en langere verwerkingstermijnen, zonder nog te spreken over het ri-
sico dat stukken zoek raken. Een volledig elektronisch dossier waartoe alle actoren van het 
sociaal strafrecht toegang hebben, zou het dossierbeheer bij de DAG aanzienlijk verbeteren. 
Het Rekenhof beveelt dan ook aan het project e-dossier zo snel mogelijk tot een goed einde 
te brengen.

Door de verwerkingsachterstand worden immers heel wat dossiers zonder gevolg geklas-
seerd, wordt in heel wat gevallen uitstel verleend of worden de boetes verminderd wegens 
overschrijding van de redelijke termijn. Hoe meer tijd er bovendien verstrijkt tussen het 
moment waarop de inbreuk wordt vastgesteld en het moment waarop beslist wordt een 
administratieve geldboete op te leggen, hoe groter het risico dat de werkgever intussen 
failliet wordt verklaard. Het Globaal Beheer loopt daardoor inkomsten mis, de bestraffing 
van inbreuken is dan niet effectief, overtreders krijgen het gevoel ongestraft hun gang te 
kunnen gaan, en de strijd tegen de sociale fraude wordt dan niet doeltreffend ondersteund.

De Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, die in 2011 werd opgericht en jaarlijks een verslag 
moest opstellen over de verwerking van de inbreuken tegen het sociaal strafrecht, had nog 
geen enkel verslag opgesteld op het moment van de audit. Zo’n verslag zou nochtans als 
opvolgingsinstrument kunnen fungeren, om zo het beleid inzake de strijd tegen sociale 
fraude te kunnen verbeteren. Het Rekenhof beveelt de adviesraad dus aan de opmaak van 
zo’n verslag te coördineren.

Recente beslissingen van de ministerraad, tot slot, willen de administratieve geldboeten 
aanwenden om inbreuken tegen de sociale wetgeving te bestraffen en sociale fraude te be-
strijden. Op termijn zou de DAG dus meer dossiers te verwerken kunnen krijgen. Het Re-
kenhof benadrukt in de huidige context dat de procedures van de DAG grondig moeten 
worden verbeterd, de dossiers moeten worden gedigitaliseerd en de verwerkingstermijnen 
sterk moeten worden ingekort om die ministeriële beslissingen te kunnen uitvoeren. Die 
verbeteringen mogen dus niet op zich laten wachten.

4 Antwoord van de administratie

In zijn brief van 26 juli 2016 benadrukt de FOD WASO de initiatieven die de DAG heeft 
genomen om haar opdracht uit te voeren (de kruispuntbank sociaal strafrecht, de databank 
Ginaa, het e-pv). Tezelfdertijd benadrukt de DAG hoeveel tijd die projecten in beslag heb-
ben genomen, en dat er altijd gebrek is geweest aan personeel.
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De FOD stelt dat het actieplan van de DAG wordt aangepast om rekening te houden met de 
suggesties van het Rekenhof, en preciseert dat extra inspanningen zullen worden geleverd 
om de procedures te verbeteren, de informatica-ondersteuning te verzekeren en de ver-
schillende e-projecten te kunnen uitvoeren.

De FOD voegt daaraan toe dat veel van de productiviteitswinsten die daardoor kunnen 
worden gerealiseerd, slechts mogelijk zullen zijn als daarvoor de nodige budgetten kun-
nen worden bekomen. En dan nog zal het wegwerken en weghouden van achterstand en 
de behandeling van dossiers binnen zes maanden op termijn maar mogelijk blijven wan-
neer de DAG over voldoende personeel beschikt. De FOD preciseert dat het recente vertrek 
van medewerkers en het onvermijdelijke meerwerk voor de DAG door de aanwerving van 
90 sociaal inspecteurs niet enkel op te vangen zijn met productiviteitswinsten. De DAG 
zal dus mensen en middelen nodig hebben om in haar opzet te slagen. De FOD wijst erop 
dat de aanwerving van een attaché bij de DAG neerkomt op gemiddeld 220.000 euro meer 
ontvangsten netto per jaar (na aftrek van kosten).

Wat het jaarverslag over de verwerking van inbreuken tegen het sociaal strafrecht betreft, 
zal de FOD WASO aan het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Strafrecht vragen om de 
coördinatie van dat verslag op de agenda van de volgende vergadering te zetten. De FOD 
wijst er ook op dat de raad niet over eigen personeel beschikt, in tegenstelling tot de voor-
ganger van de raad, de Commissie tot Hervorming van het Sociaal Strafrecht.
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RSVZ: Nieuwe berekening van 
de sociale bijdragen van de zelf-
standigen
Het Rekenhof heeft de nieuwe berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen geëvalu-
eerd, die werd ingevoerd op 1 januari 2015. De nieuwe berekening heeft de ingekohierde sociale 
bijdragen na één jaar met 43,3 miljoen euro doen toenemen. Het Rekenhof beveelt aan de ont-
brekende uitvoeringsbesluiten snel te nemen en de socialeverzekeringsfondsen intenser te mo-
nitoren om ervoor te zorgen dat zij hun opdracht van de inning van bijdragen en de verwerking 
van aanvragen tot verminderde voorlopige bijdragen correct en eenduidig zouden uitvoeren.

1 Context

Vóór de hervorming van 1 januari 2015 werden de definitieve sociale bijdragen van zelfstan-
digen elk jaar berekend op basis van de beroepsinkomsten van drie jaar voordien zoals die 
door de fiscus waren vastgelegd. Op die manier berustte de berekening van de definitieve 
bijdragen over het algemeen op zekere inkomsten147.

In dat systeem gaapte echter een kloof van drie jaar tussen de inkomsten en de bijdragen 
die ten laste van de zelfstandigen werden ingekohierd. Heel wat zelfstandigen zagen hun 
inkomsten door de economische crisis van 2008 dalen en konden de sociale bijdragen die 
waren berekend op hun hogere inkomsten van drie jaar voordien, niet meer betalen. Tus-
sen 2009 en 2014 steeg bijgevolg de vraag naar vrijstellingen en afbetalingsplannen en de 
achterstallige betalingen liepen flink op.

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen werd ingesteld “om opnieuw een systemati-
sche band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelf-
standige” 148. Bij de opmaak van de begroting 2015 meende de regering dat die nieuwe bere-
kening geen impact zou hebben op het bedrag van de geïnde bijdragen.

2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft van december 2015 tot mei 2016 het volgende onderzocht:

• de omkaderingsmaatregelen die werden ingesteld om ervoor te zorgen dat alle sociale-
verzekeringsfondsen de nieuwe berekening correct en eenduidig toepassen;

• de gegevens die werden verzameld om de resultaten van de nieuwe berekening te eva-
lueren;

• de budgettaire impact van de nieuwe berekening.

147  Tijdens de beginperiode van de activiteit werden voorlopige bijdragen berekend op basis van een forfaitair inko-
men.

148  Senaat, 23 oktober 2013, 5-2285/2, verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden.
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De resultaten van de audit werden op 29 juni 2016 bezorgd aan de minister van Midden-
stand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, aan de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid en aan de administrateur-generaal 
van het RSVZ.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid antwoordde op 
20 juli 2016, de minister op 29 juli 2016 en de adjunct-administrateur-generaal van het 
RSVZ op 1 augustus 2016. Hun antwoorden komen aan bod in dit artikel.

3 Nieuwe berekening van de sociale bijdragen

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen werd ingesteld door de wet van 22 novem-
ber 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandi-
gen. Ze werd zoals gepland op 1 januari 2015 van kracht.

3.1 Basisprincipes

Het basisprincipe van de hervorming is dat de definitieve bijdragen voortaan worden bere-
kend op basis van de inkomsten van het lopende jaar. Aangezien die inkomsten tijdens het 
jaar niet met zekerheid vaststaan, werkt het systeem met een voorlopige bijdrage. Die wordt 
vervolgens geregulariseerd zodra de fiscus de inkomsten van het jaar definitief heeft vast-
gelegd. De voorlopige bijdrage wordt over het algemeen berekend op basis van de beroeps-
inkomsten van drie jaar voordien (jaar N-3). Als die nog niet door de fiscus zijn vastgelegd, 
moet het socialeverzekeringsfonds zich baseren op het meest recente jaar voorafgaand aan 
het jaar N-3 waarvoor de inkomsten bekend zijn.

3.2 Berekening van de voorlopige bijdrage

Om een band tot stand te brengen tussen de sociale bijdragen en de economische realiteit 
van de zelfstandigen, biedt het nieuwe systeem hen de mogelijkheid de voorlopige bijdrage 
op te trekken of te verminderen naargelang hun huidige inkomsten.

Zelfstandigen die denken dat hun inkomsten van het lopende jaar hoger zullen zijn dan 
hun inkomsten van drie jaar voordien, kunnen een hogere voorlopige bijdrage betalen dan 
het bedrag dat het socialeverzekeringsfonds voorstelt. Tijdens de opstartfase hebben zelf-
standigen ook de mogelijkheid hogere sociale bijdragen te betalen dan die welke aanvanke-
lijk door hun fonds waren berekend.

Omgekeerd, als ze denken in het lopende jaar minder te zullen verdienen dan drie jaar voor-
dien, kunnen ze aan het socialeverzekeringsfonds vragen de voorlopige bijdrage te verlagen.

De wet bepaalt dat het socialeverzekeringsfonds de zelfstandige kan toestaan een lagere 
voorlopige bijdrage te betalen, als het zich op objectieve criteria baseert. De fondsen zijn bo-
vendien niet verplicht de verminderde voorlopige bijdrage te herberekenen op basis van de 
inkomsten die de zelfstandige raamt. Het werk van de fondsen werd vereenvoudigd dankzij 
een systeem van grensbedragen. Voor elke regeling bepaalt de regelgeving meerdere pla-
fonds aan de hand waarvan het fonds de voorlopige bijdrage kan berekenen als de zelfstan-
dige kan aantonen dat zijn inkomsten van het jaar het plafond niet zullen overschrijden.
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Tabel 25 –  Inkomensgrenzen (in euro) voor de berekening van verminderde voorlopige bijdragen

Regeling Begrensd jaarinkomen, geïndexeerd op 
1 januari 2016 

Zelfstandige in hoofdberoep149 13.010,66 
26.021,32 

Meewerkende echtgenoot 5.715,58 

Zelfstandige in bijberoep 1.439,42 
6.815,52 

Zelfstandige na de wettelijke pensioenleeftijd 2.878,84 
6.815,20 

Bron: RSVZ, bijdragen 2016, januari 2016149
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3.3	 Berekening	van	de	definitieve	bijdrage	en	regularisatie

De definitieve bijdragen zullen worden berekend naarmate de FOD Financiën de inko-
mensgegevens 2015 van de zelfstandigen meedeelt. Het socialeverzekeringsfonds zal de de-
finitieve bijdrage berekenen op basis van die inkomsten en zal overgaan tot een financiële 
regularisatie: als de definitieve bijdrage lager uitvalt dan de betaalde voorlopige bijdrage, 
betaalt het fonds terug; als de definitieve bijdrage hoger uitvalt dan de betaalde voorlopige 
bijdrage, vordert het fonds het saldo in. Als de voorlopige bijdrage gelijk is aan de definitieve 
bijdrage, is een regularisatie niet nodig.

De eerste definitieve bijdragen voor het bijdragejaar 2015 zullen hoogstwaarschijnlijk al 
eind 2016 kunnen worden berekend, maar het overgrote deel zal in 2017 worden berekend.

De wet legt verhogingen op van 3 % per kwartaal, plus 7 % per jaar, als de zelfstandige 
een verminderde sociale bijdrage had aangevraagd en de betaalde voorlopige bijdrage lager 
blijkt te liggen dan de definitieve. De verhoging met 7 % wordt slechts eenmaal opgelegd, 
op 1 januari van het jaar volgend op het bijdragejaar. De verhogingen kunnen ook niet toe-
gepast worden als de zelfstandige zich in een “behartenswaardige” situatie bevindt151. Om 
geen verhogingen opgelegd te krijgen, moeten zelfstandigen die verminderde sociale bij-
dragen genieten hun beroepsinkomsten het hele jaar door goed in de gaten houden. Als 
ze vaststellen dat hun inkomen dat jaar toch hoger zal zijn dan het grensbedrag dat recht 
geeft op de verminderde bijdrage, moeten ze de voorlopige bijdrage spontaan weer optrek-
ken vóór 31 december. Zelfstandigen die geen verminderde voorlopige bijdragen hebben 
gevraagd, krijgen geen verhogingen opgelegd als de voorlopige bijdrage die werd berekend 
op basis van het jaar N-3 lager uitvalt dan de definitieve.

De wet heeft overigens de kwartaalverhogingen van 3 en 7 % die al in het oude systeem van 
toepassing waren, in stand gehouden bij laattijdige betalingen. Die verhogingen worden 
toegepast op het bedrag van de voorlopige bijdrage die door het socialeverzekeringsfonds 

149 De inkomensplafonds voor zelfstandigen in hoofdberoep gelden ook voor alle zelfstandigen die dat plafond in het 
referentiejaar bereikten door een activiteit uit te oefenen als meewerkende echtgenoot, door een bijkomende 
activiteit uit te oefenen of door een activiteit uit te oefenen als gepensioneerde.

150  www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/folder_sociale_bijdragen_01_2016.pdf.
151  Artikel 48 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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werd voorgesteld, maar nog niet betaald was op het einde van het kwartaal waarvoor ze 
verschuldigd was.

Zelfstandigen die vóór 1 januari 2019 een rustpensioen aanvragen, kunnen als overgangs-
maatregel vragen de regularisatieprocedure niet te moeten toepassen en hun socialebij-
dragedossier af te sluiten zodra ze hun activiteit stopzetten. Die maatregel is onderworpen 
aan verschillende voorwaarden en kan enkel gelden voor de periode tot en met het derde 
bijdragejaar voorafgaand aan het jaar van de pensionering. Zelfstandigen die verminderde 
voorlopige bijdragen vroegen, komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

4 Omkadering van de nieuwe berekening

4.1 Reglementaire basis

De wet van 22 november 2013 heeft de krijtlijnen van de nieuwe berekening uitgetekend, 
zonder de nadere toepassingsregels te bepalen. Hij geeft de koning en de ministerraad de 
mogelijkheid de regeling te vervolledigen door bij besluit procedures vast te leggen voor:

• het registreren en afhandelen van vragen om verminderde voorlopige bijdragen;
• het registreren en verwerken van spontaan betaalde supplementen;
• het regulariseren van bijdragen en voor het bezorgen van de afrekening aan de zelfstan-

dige;
• het registreren en verwerken van vragen om vrijstelling van bijdragen.

In januari 2014152 werden de regels voor het toepassen van de wet gepreciseerd in het alge-
meen reglement houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen153. Dat re-
glement preciseert echter niet welke objectieve criteria moeten worden gehanteerd om een 
vermindering van de voorlopige bijdragen toe te kennen. Volgens de wet kon dat belang-
rijke aspect van de nieuwe berekening worden gepreciseerd middels een in de ministerraad 
overlegd besluit. Het reglement preciseert evenmin binnen welke termijn zelfstandigen een 
verminderde bijdrage kunnen aanvragen bij het socialeverzekeringsfonds. Bovendien zijn 
de regels voor het verwerken en aanrekenen van spontaan betaalde supplementen er ook 
niet allemaal in vervat.

4.2 Administratieve omzendbrieven

In het kader van de hervorming van de berekening van de bijdragen heeft de minister van 
Zelfstandigen twee omzendbrieven gericht aan de socialeverzekeringsfondsen. Die om-
zendbrieven omvatten tal van juridische commentaren die geïllustreerd worden met con-
crete voorbeelden. Zo omkaderen ze de praktische toepassing van de wetgeving en van 
de uitvoeringsbesluiten op het terrein, om ertoe te komen dat de wetgeving zo eenduidig 
mogelijk wordt toegepast voor alle zelfstandigen.

Het Rekenhof stelt echter vast dat de twee omzendbrieven, in hun bedoeling bepaalde pun-
ten uit de wetgeving te verduidelijken, de plaats hebben ingenomen van de uitvoeringsbe-

152  Koninklijk besluit van 24 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967.
153  Koninklijk besluit van 19 december 1967.
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sluiten waarin de wet had voorzien en aldus een grotere rol toebedeeld kregen dan de louter 
indicatieve of verklarende rol van omzendbrieven.

Wat de regels voor het regulariseren van spontane supplementen betreft, baseert de eerste 
omzendbrief154 zich op een uitdrukkelijke wettelijke bepaling om een verbod op terugbeta-
ling in te stellen van supplementen die spontaan werden betaald door zelfstandigen die een 
vermindering van de voorlopige bijdragen verkregen. Voor het overige leidt de omzendbrief 
uit de wetgeving af dat enkel voorlopige bijdragen die na regularisatie als niet-verschuldigd 
worden beschouwd, mogen worden terugbetaald155.

De omzendbrief versoepelt dat principe echter voor zelfstandigen die bepaalde spontane 
betalingen wensen te recupereren in de loop van het bijdragejaar. Socialeverzekeringsfond-
sen mogen die supplementen niet terugstorten na 31 december van het lopende jaar, tenzij 
de zelfstandige een flagrante vergissing heeft begaan.

De omzendbrief omvat ook nadere regels op basis waarvan de supplementen op vraag van 
de zelfstandige of op voorstel van het socialeverzekeringsfonds mogen worden gebruikt 
voor andere schulden in verband met het sociaal statuut, om de last van een invorderings-
procedure te vermijden.

Het Rekenhof is van oordeel dat nadere regels die niet op een wettelijke bepaling berusten, 
kunnen worden betwist door de zelfstandigen of door hun schuldeisers. Zij zijn immers 
niet gebonden aan de administratieve omzendbrieven gericht aan de socialeverzekerings-
fondsen.

In verband met de objectieve criteria die de fondsen moeten hanteren om een vermindering 
van de voorlopige bijdragen toe te staan, definieert de tweede omzendbrief156 een aanpak 
voor de fondsen. Zij moeten de elementen waarover ze beschikken toetsen aan drie soorten 
criteria:

• voorafgaande ervaringen met de aanvrager157;
• persoonlijke voorvallen die voor de aanvrager tot inkomensverlies kunnen leiden158;
• criteria die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de uitoefening van de zelf-

standige beroepsactiviteit159.

154  Nota van 3 maart 2014 van de minister van Zelfstandigen aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen – 
referentie P741/14/6, p. 17.

155  De administratie heeft zich daarvoor gebaseerd op artikel 16 van het koninklijk besluit 38 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen. Dat artikel bepaalt dat vorderingen tot terugbetaling van voorlopige 
bijdragen waarvan na een regularisatie blijkt dat ze niet verschuldigd waren, verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf 
1 januari van het derde jaar volgend op het bijdragejaar.

156  Nota van 17 april 2014 van de minister van Zelfstandigen aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen – 
referentie P741/14/11.

157  Zo vermeldt de omzendbrief het bestaan van een geschil van minder dan drie jaar oud, de toekenning van twee 
kwartalen vrijstelling, het bestaan van twee kwartalen onbetaalde saldi voor het vorige jaar, de betaling van een 
aanzienlijke regularisatie of van achterstallige bijdragen.

158  Volgens de omzendbrief moet rekening worden gehouden met ziekte, een ongeval, een handicap, een bevalling, 
een fysieke of juridische ongeschiktheid van minstens drie maanden, een beslaglegging, hulp van het OCMW met 
gedetailleerd verslag, een collectieve schuldenregeling en een persoonlijk faillissement.

159  De omzendbrief expliciteert die motieven met een vijftiental concrete situaties die vaak een terugloop van de acti-
viteiten tot gevolg hebben.
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Volgens de richtlijn moet elke aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdrage aan 
minstens twee van de criteria beantwoorden, met ten minste één objectief element dat ver-
band houdt met de omvang van de activiteiten van de zelfstandige of met een persoonlijke 
gebeurtenis die tot inkomensverlies leidt. De omzendbrief staat wel toe, vooral op het einde 
van het jaar, dat zelfstandigen gewoon het bewijs leveren dat hun inkomsten gedaald zijn, 
zonder aan twee criteria te moeten beantwoorden.

Als het verzoek beantwoordt aan de criteria uit de omzendbrief, moeten de fondsen vervol-
gens beoordelen of de documenten die de zelfstandige voorlegt, bewijzen dat zijn inkomen 
gedaald is of zal dalen tot onder de wettelijke grensbedragen.

De omzendbrief vermeldt ook een aantal afwegingsfactoren die gebruikt kunnen worden 
om de uiteindelijke beslissing te nemen. Die factoren zijn bedoeld om te kunnen verant-
woorden dat twee zelfstandigen met een vergelijkbaar dossier op een verschillende ma-
nier worden beoordeeld. Positieve factoren kunnen bijvoorbeeld zijn dat een zelfstandige 
al meer dan vier jaar bij het fonds aangesloten is, dat er in het verleden nooit sprake is 
geweest van wanbetaling, dat er een fiscaal bezwaarschrift wordt voorgelegd of een attest 
van de boekhouder dat de inkomensdaling bevestigt. Negatieve factoren kunnen zijn dat 
de zelfstandige nog geen drie jaar bij het fonds is aangesloten, dat de inkomsten meer dan 
dubbel zo hoog zijn als het minimum voor een zelfstandige in hoofdberoep, dat er achter-
stallige betalingen zijn die dateren van drie tot vijf jaar terug, of dat er in het verleden een 
vermindering werd aangevraagd die tot een te betalen saldo heeft geleid bij de definitieve 
regularisatie.

De omzendbrief benadrukt dat de DG Zelfstandigen bijstand verleent als het gaat over de 
algemene interpretatie van de criteria, maar niet in de plaats van de fondsen kan beslissen 
over individuele dossiers. De DG spreekt zich dus niet uit over de inhoud van individuele 
dossiers. Als er een klacht is, zal ze nagaan of het socialeverzekeringsfonds de toepasselijke 
procedure in acht heeft genomen, maar ze zal zich niet uitspreken over de uiteindelijke 
beslissing van het fonds als die op een correcte manier tot stand is gekomen. Zelfstandigen 
kunnen die beslissing enkel betwisten bij de arbeidsrechtbank.

De socialeverzekeringsfondsen beschikken aldus over een discretionnaire macht bij het 
beoordelen van die verzoeken. Die macht wordt omkaderd door de richtlijnen en is onder-
worpen aan het toezicht door de DG Zelfstandigen, die controle en toezicht uitoefent ten 
aanzien van de socialeverzekeringsfondsen. De macht gaat ook gepaard met een financiële 
responsabilisering van de fondsen als er sprake is van een duidelijke fout. In dat opzicht 
moet eraan worden herinnerd dat het algemeen reglement houdende inrichting van het so-
ciaal statuut der zelfstandigen160 bepaalt dat de fondsen de verliezen van het sociaal statuut 
moeten dragen die te wijten zijn aan hun nalatigheid.

Wat de objectieve criteria betreft waarmee rekening kan worden gehouden om een vermin-
dering van de voorlopige bijdragen toe te staan, is de DG Zelfstandigen van oordeel dat een 
reglementaire lijst onmogelijk exhaustief kan zijn, temeer wanneer die lijst zou zijn opge-
steld op een moment dat niemand al voldoende ervaring heeft met de nieuwe regeling in 

160  Artikel 60 van het koninklijk besluit van 19 december 1967.
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de praktijk. Volgens de DG moet de regeling zo flexibel mogelijk zijn. Een exhaustieve lijst 
van elementen zou de toepassing van de wet alleen maar stroever maken omdat ze nieuwe 
discussies kan doen ontstaan over de toepassing (of niet) van een reglementair criterium, 
zo stelt de DG. Dezelfde argumenten kunnen volgens de DG mutatis mutandis worden aan-
gehaald voor wat de aanvraagtermijn voor verminderde bijdragen betreft. Een vaste termijn 
neemt volgens de DG alle flexibiliteit weg en niets wijst er op dit moment op dat een vaste 
termijn onontbeerlijk is voor een goede toepassing van de wet. In haar antwoord stelt de DG 
Zelfstandigen dat vooralsnog niet vaststaat dat er nood is aan een nieuw koninklijk uitvoe-
ringsbesluit. Die noodzaak zal duidelijker worden na de evaluatie waarin de wet voorziet. 
Op dat moment zullen alle betrokken actoren vier jaar ervaring hebben in de toepassing 
van de regeling en zullen de noden beter kunnen worden beoordeeld. In verband met de 
sancties die socialeverzekeringsfondsen kunnen oplopen, preciseert de DG Zelfstandigen 
dat, indien een fonds een vermindering van de sociale bijdragen toestond die naderhand 
onterecht blijkt te zijn, dat fonds niet automatisch een sanctie opgelegd krijgt. Er zal slechts 
een sanctie worden opgelegd in gevallen waarbij uit onderzoek blijkt dat het fonds werkelijk 
een fout heeft begaan bij de beoordeling van het dossier.

De minister meent dat het vooralsnog niet nodig was besluiten te nemen om een lijst van 
objectieve elementen vast te leggen, om een maximumtermijn te bepalen voor het indie-
nen van aanvragen tot vermindering van de voorlopige bijdragen en om mogelijkheden te 
creëren voor het aanrekenen of terugbetalen van te veel betaalde bijdragen. Wat de objec-
tieve elementen betreft, meent de minister dat de diversiteit van de situaties een zeer grote 
soepelheid vereist waardoor noch de regering noch het comité dat de hervorming monitort 
vooralsnog de wens hebben geuit een dergelijke lijst vast te leggen bij koninklijk besluit. 
Wat de termijn voor het indienen van aanvragen tot vermindering van de voorlopige bijdra-
gen betreft, wil hij liever geen termijn koppelen aan de indiening om te vermijden dat de 
socialeverzekeringsfondsen tijdrovende invorderingsprocedures moeten opstarten terwijl 
de zelfstandige over objectieve elementen beschikt op basis waarvan het nog resterende 
verschuldigde bedrag kan worden verminderd. Wat de terugbetaling en aanrekening van te 
veel betaalde bijdragen betreft, is hij eveneens van oordeel dat de wet en de interpretatieve 
omzendbrief volstaan.

Tot besluit herinnert het Rekenhof eraan dat omzendbrieven ten behoeve van de sociale-
verzekeringsfondsen zich ertoe moeten beperken de regels te interpreteren die vervat zijn 
in de wet of in het door de wet voorgeschreven koninklijk uitvoeringsbesluit. Omzendbrie-
ven mogen niet worden gebruikt als aanvulling bij de wettelijke regeling. Het Rekenhof is 
van oordeel dat de diverse toepassingsregels die in de omzendbrieven zijn bepaald zonder 
uitdrukkelijk aan bod te zijn gekomen in de wet, niet bindend zijn voor de zelfstandigen 
noch voor de rechtbanken.

5 Evaluatie van de nieuwe berekening

De minister van Zelfstandigen en de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid had-
den een monitoring ingesteld met het oog op de inwerkingtreding van het nieuwe systeem 
voor de berekening van de sociale bijdragen. De wet bepaalt dat die hervorming moet wor-
den geëvalueerd door het beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, uiterlijk 
vier jaar na de inwerkingtreding, d.w.z. uiterlijk 1 januari 2019.
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5.1 Monitoring van de beslissingen van de fondsen

In maart 2014 kondigde de minister van Zelfstandigen in een omzendbrief aan dat de beslis-
singen van de socialeverzekeringsfondsen over verminderde voorlopige bijdragen zouden 
worden gemonitord. De omzendbrief161 stelt dat de monitoring het volgende omvat zodra de 
nieuwe berekening ingaat:

• statistische opvolging van het aantal ingediende, aanvaarde en verworpen aanvragen;
• opvolging van de supplementaire betalingen die in het vierde kwartaal worden gedaan 

door zelfstandigen die verminderde voorlopige bijdragen toegekend kregen;
• overleg tussen de fondsen en de DG Zelfstandigen om te verifiëren of de documenten, 

dossiers en criteria eenduidig worden geïnterpreteerd;
• onderzoek van de oorzaken als er tussen de fondsen grote verschillen zijn op het vlak 

van de verminderde voorlopige bijdragen.

De omzendbrief bepaalt ook dat de monitoring wordt voortgezet nadat de definitieve bij-
dragen zijn berekend. Op dat moment moet de DG Zelfstandigen de verschillen tussen de 
fondsen op het vlak van de regularisaties analyseren en maatregelen overwegen om bij te 
sturen. Die twee laatste punten van de monitoring kunnen pas worden aangevat na de re-
gularisaties, dus ten vroegste vanaf juli 2017.

Zoals de omzendbrief bepaalt, heeft de DG Zelfstandigen een breed overleg met de socia-
leverzekeringsfondsen tot stand gebracht om tot een eenduidige interpretatie van de wet-
telijke bepalingen te komen. Dat overleg verloopt onder meer via een interactieve website.

Om de effecten van het nieuwe systeem te analyseren, heeft de DG Zelfstandigen bij de 
verschillende fondsen de financiële gegevens verzameld over de ingekohierde en betaalde 
bijdragen, over de spontaan betaalde supplementen en over de toegestane bijdragevermin-
deringen. Op basis van de beschikbare gegevens kan echter geen volledige analyse worden 
gemaakt van de effecten van de hervorming. Zo hebben de fondsen binnen de globale mas-
sa van de spontaan betaalde supplementen geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
supplementen die werden betaald door zelfstandigen van wie het inkomen steeg, en ander-
zijds de supplementen die werden betaald door zelfstandigen die een bijdragevermindering 
vroegen en nadien vaststelden dat ze hun inkomen verkeerd hadden ingeschat.

De DG heeft ook de statistieken verzameld over het aantal aanvaarde en verworpen aanvra-
gen tot verminderde voorlopige bijdragen, en over het bedrag van de toegekende vermin-
deringen. De statistische gegevens werden gedetailleerd op basis van de diverse door de 
aanvragers aangegeven inkomensplafonds.

Het Rekenhof heeft tussen de diverse fondsen verschillen vastgesteld wat betreft het aan-
tal toegestane bijdrageverminderingen. Aangezien de DG Zelfstandigen niet weet hoeveel 
aanvragen er bij elk fonds worden ingediend, is het onmogelijk een volledige diagnose te 
stellen. In dat opzicht is het Rekenhof van oordeel dat uit een gedetailleerde analyse van 
het aantal ingediende aanvragen eventuele verschillen naar voren zouden kunnen komen 

161  Nota van 17 april 2014 van de minister van Zelfstandigen aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen – 
referentie P741/14/11.
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in de informatie die de fondsen aan hun leden verstrekken over de mogelijkheden tot aan-
passing in het nieuwe berekeningsysteem. Door de verhouding te analyseren tussen de 
aangevraagde en de toegestane bijdrageverminderingen zou de DG ook kunnen nagaan of 
de verschillende fondsen meer of minder strikte procedures hanteren.

Naast de geplande monitoring sinds 2014 heeft de minister van Zelfstandigen in november 
2015 aan de DG Zelfstandigen en aan de socialeverzekeringsfondsen gevraagd statistieken 
op te maken over de referentie-inkomens en de grensbedragen die worden gehanteerd bij 
de toekenning van verminderde voorlopige bijdragen. De minister heeft hen ook gevraagd 
via een steekproef van een aantal concrete dossiers (verantwoordingsstukken, bijlagen…) te 
onderzoeken of de aanvragen van de zelfstandigen correct worden afgehandeld. Die steek-
proef moest per fonds uit tien dossiers bestaan. Uit het onderzoek ervan konden geen glo-
bale conclusies worden getrokken over de manier waarop elk fonds de aanvragen afhandelt.

5.2 Monitoringcomité

In april 2015 heeft de minister van Zelfstandigen een monitoringcomité opgericht met ver-
tegenwoordigers van de minister, van de socialeverzekeringsfondsen, van de zelfstandigen-
organisaties en met cijferdeskundigen162. Tussen april 2015 en mei 2016 is het comité zeven 
keer bijeengekomen voor de statistische opvolging van het aantal aanvaarde en verworpen 
dossiers. Het comité werd ook geïnformeerd over de bijdragesupplementen die de zelfstan-
digen betaalden.

5.2.1 Gegevens die het comité gebruikt
Het monitoringcomité ontving de statistische en financiële gegevens over het toepassen 
van de nieuwe berekening. Door de procedure die de DG Zelfstandigen en de socialever-
zekeringsfondsen hebben ontwikkeld, zijn er duidelijke cijfers voorhanden over het aantal 
dossiers en de bedragen, en kan de impact van de hervorming worden afgezonderd. De 
verzamelde gegevens hebben betrekking op:

• de inkohieringen en de binnengekomen sociale bijdragen per type van voorlopige bij-
dragen (normaal, verminderd of supplement);

• het aantal vragen tot aanpassing (verhoging of vermindering) van de voorlopige bijdra-
gen op basis van de door de zelfstandige geraamde inkomsten voor het lopende jaar.

5.2.2 Vastgestelde problemen
Eén van de belangrijkste problemen bij de invoering van de nieuwe berekening is volgens de 
leden van het monitoringcomité de toegenomen werklast bij de socialeverzekeringsfond-
sen. In zijn antwoord benadrukt het RSVZ dat hetzelfde zich zal voordoen bij zijn dienst 
Pensioenen, die twee beslissingen zal moeten nemen en meedelen aan zelfstandigen die 
hun activiteit stopzetten wanneer ze met pensioen gaan: de eerste op basis van de voorlo-

162  De vertegenwoordigers van de zelfstandigenverenigingen worden aangewezen door de Union des classes moyen-
nes (UCM), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen (NSZ). 
De cijferdeskundigen worden aangewezen door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten 
(BIBF).
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pige bijdragen voor de jaren waarvoor de inkomsten nog niet gekend zijn, en de tweede op 
basis van de definitieve bijdragen.

In 2015 hebben de vertegenwoordigers van de socialeverzekeringsfondsen en de cijferdes-
kundigen vastgesteld dat niet helemaal duidelijk was welke, in eerste instantie aangele-
verde, elementen in aanmerking komen als bewijs van een inkomensdaling. Die elementen 
werden gepreciseerd in een omzendbrief aan de socialeverzekeringsfondsen. Sommige ge-
vallen blijven echter problematisch, zoals de landbouwers die terugvallen op een aanslag 
op basis van forfaits die door de fiscus worden bepaald na een lange procedure, en die van 
jaar tot jaar veranderen. De cijferdeskundigen stellen bovendien vast dat de verwerkings-
termijnen voor aanvragen tot vermindering van de voorlopige bijdragen ertoe leiden dat 
zelfstandigen niet altijd antwoord krijgen van hun fonds vóór de uiterste datum waarop de 
bijdragen moeten worden betaald.

In haar antwoord preciseert de DG Zelfstandigen dat in een nota een richttermijn van één 
maand wordt vooropgesteld en dat de DG daarover geen klachten heeft ontvangen. Voorts 
stelt de DG dat het natuurlijk kan zijn dat, wanneer een aanvraag wordt gedaan tijdens de 
laatste maand van een kwartaal, de beslissing maar valt in het daaropvolgende kwartaal.

Het hele jaar 2015 zijn er weinig aanvragen binnengekomen om de voorlopige bijdragen te 
verminderen. Volgens het comité is dat voornamelijk toe te schrijven aan de grensbedragen, 
die de mogelijkheden tot vermindering inperken. Momenteel wordt onderzocht in welke 
mate het aantal plafonds kan worden uitgebreid.

Begin 2016 ondervonden de socialeverzekeringsfondsen moeilijkheden met de toepassing 
van de omzendbrief van de minister van Zelfstandigen. Die verbiedt namelijk de terugstor-
ting van bijdragesupplementen na 31 december van het lopende jaar. De fondsen merken 
dat zelfstandigen ontevreden zijn als ze betaalde supplementen niet terug kunnen krijgen 
wanneer ze met thesaurieproblemen kampen. Volgens het monitoringcomité kan de terug-
betaling van een spontaan betaald bedrag aan een zelfstandige in financiële moeilijkheden 
invorderingsproblemen creëren bij de regularisatie op basis van zijn effectieve inkomsten 
van het jaar.

In haar antwoord stelt de DG Zelfstandigen dat een (te) soepele terugbetaling van voorlo-
pige bijdragen fiscale optimalisatie ten koste van het Globaal Beheer in de hand zou kun-
nen werken. Zo zou een zelfstandige zijn inkomen van het jaar 2016 kunnen drukken door 
eind december een belangrijk supplement aan voorlopige bijdragen te betalen dat fiscaal 
aftrekbaar is voor het inkomstenjaar 2016. Vervolgens zou hij dat supplement kunnen laten 
terugbetalen in een jaar dat voor hem fiscaal interessanter is. De DG stelt dat dit niet de 
bedoeling kan zijn van de hervorming van de bijdragenberekening. Wat zelfstandigen in 
moeilijkheden betreft, herinnert de DG eraan dat de omzendbrief voorziet in de mogelijk-
heid tot heraanwending van een spontane reserve voor de aanzuivering van andere onbe-
taalde bijdragenschulden.

Voorts vragen sommige socialeverzekeringsfondsen een uiterste datum te bepalen voor het 
indienen van vragen tot vermindering van sociale bijdragen. Aangezien er geen koninklijk 
besluit is dat zo’n indieningstermijn bepaalt, gaan de fondsen ervan uit dat die aanvragen 
mogen worden ingediend tot de dag van de definitieve regularisatie.
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Zelfstandigen die hun pensioen hebben aangevraagd in 2015, hebben geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om hun bijdragen niet te regulariseren op het moment van de defini-
tieve berekening. De socialeverzekeringsfondsen kregen de opdracht een informatiecam-
pagne op te zetten voor degenen die hun pensioen aanvragen. Die campagne werd opge-
start in de tweede helft van 2016. Het RSVZ werd er bovendien mee belast de zelfstandigen 
te informeren die met pensioen gaan en hun activiteiten stopzetten. Er zijn twee informa-
tiemomenten gepland: op het moment dat het RSVZ het onderzoek van de pensioenrechten 
aanvat en bij de mededeling van de beslissing in verband met het pensioen.

Tot slot heeft de hervorming negatieve gevolgen voor sommige zelfstandigen die in het 
oude systeem minder sociale bijdragen zouden hebben betaald. Het comité heeft weet van 
28 gevallen die werden opgetekend door de fondsen en door de zelfstandigenorganisaties. 
Er worden diverse bijsturingsmaatregelen overwogen. Bij het afsluiten van dit onderzoek 
(mei 2016) was er echter nog geen beslissing genomen.

De DG Zelfstandigen bevestigt dat er 28 gevallen bekend zijn van zelfstandigen die de her-
vorming negatief hebben ervaren, maar voegt daaraan toe geen weet te hebben van ge-
vallen waarbij de hervorming juist het tegenovergestelde effect heeft, namelijk gevallen 
van zelfstandigen die zonder de hervorming net heel hoge sociale bijdragen zouden zijn 
verschuldigd in 2015, 2016 of 2017. Zoals bij vele wetswijzigingen ervaren een aantal men-
sen negatieve effecten waar anderen wel positieve ervaringen hebben, zo stelt de DG, die 
momenteel uitsluitend naar de eerste doelgroep kijkt wat een mogelijke correctiemaatregel 
betreft.

Het RSVZ wijst erop dat een aantal voorstellen tot verbetering werden geformuleerd en in 
het kader van het overleg worden onderzocht. Ze hebben betrekking op:

• de uitbreiding van het aantal plafonds zodat zelfstandigen hun bijdragen kunnen laten 
verminderen;

• de mogelijkheid voor zelfstandigen om een aanvraag tot vermindering van de sociale 
bijdragen in te dienen voor verschillende jaren;

• de mogelijkheid om aan zelfstandigen het bedrag terug te storten dat vrijkomt door de 
toekenning van een vermindering voor reeds betaalde voorlopige bijdragen;

• het in aanmerking nemen van een verklaring op erewoord van een boekhouder, als ob-
jectief bewijs van een inkomensdaling.

De minister stelt in zijn antwoord dat hij de werkzaamheden van het monitoringcomité met 
veel belangstelling volgt en dat hij de aangekaarte problemen grondig zal bestuderen opdat 
er een oplossing kan worden gevonden. Hij citeert het voorbeeld van de omzendbrief die 
aan de fondsen werd gericht om te preciseren welke elementen ze in aanmerking moeten 
nemen bij het verwerken van aanvragen tot vermindering van de voorlopige bijdragen, en 
de omzendbrief die er bij de fondsen en het RSVZ op aandringt pensioenaanvragers beter te 
informeren over de mogelijkheden om af te zien van de procedure voor de regularisatie van 
hun bijdragen. Hij bevestigt dat er wordt gewerkt aan nieuwe analyses over de problemen 
die aan bod komen in het antwoord van het RSVZ.
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5.3 Bevindingen van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft de statistieken van de DG Zelfstandigen onderzocht over het aantal 
aanvragen tot verminderde sociale bijdragen en het totaalbedrag aan verminderingen die 
de diverse socialeverzekeringsfondsen hebben toegekend.

Die analyse toont verschillen in het aantal verminderingen en in het bedrag van de ver-
minderingen die de diverse socialeverzekeringsfondsen toekenden. Het bedrag van de 
toegekende verminderingen varieert gemiddeld, naargelang van het fonds, tussen 3.577 en 
5.305 euro per aanvraag. Het aantal zelfstandigen die verminderde voorlopige bijdragen 
genieten, varieert tussen 1,34 en 2,03 op 100 aangeslotenen. De DG Zelfstandigen weet niet 
hoeveel aanvragen elk fonds heeft verworpen.

Op basis van de beschikbare informatie is onmogelijk uit te maken waaraan de verschil-
len tussen de fondsen te wijten zijn. Het Rekenhof heeft getest of er een verband is tussen 
het gemiddelde inkomen van de aangeslotenen en de aanvragen tot vermindering van de 
voorlopige bijdragen. Dat verband werd niet bevestigd. De correlatiecoëfficiënt tussen het 
gemiddelde inkomen en het bedrag van de verminderingen is 26 %, maar de coëfficiënt tus-
sen het gemiddelde inkomen en het aantal verminderingen is 24 %. Die zwakke correlaties 
wijzen erop dat het gemiddelde inkomen van de aangeslotenen geen verklaring biedt voor 
het aantal noch het bedrag van de verminderingen waarmee elk fonds instemde.

Het Rekenhof meent dat de causale analyse die in maart 2014 werd aangekondigd in de 
omzendbrief van de minister van Zelfstandigen, zou moeten ophelderen aan welke facto-
ren de verschillen tussen de fondsen toe te schrijven zijn. Om te garanderen dat de nieuwe 
berekening correct en eenduidig wordt toegepast, zou het onderzoek van de aanvaarde 
aanvragen veel omvattender moeten zijn dan de tien dossiers die elk fonds selecteerde voor 
de steekproef. De causale analyse zou overigens ook een onderzoek moeten omvatten naar 
de aanvragen die door de fondsen werden verworpen.

In haar antwoord stelt de DG Zelfstandigen dat de verschillen tussen de fondsen erg klein 
zijn en dat het nog te vroeg lijkt om een grondige studie uit te voeren. Ze stelt dat enkel 
de toekomstige regularisaties doorslaggevend zullen zijn voor de beoordeling van moge-
lijke verschillen van behandeling tussen de fondsen. Bovendien wijst de DG erop dat zo’n 
doorgedreven studie veel tijd vergt, die onmogelijk met de huidige personeelsmiddelen kan 
worden vrijgemaakt.

Volgens de minister kunnen er statistische verschillen zijn tussen de fondsen gelet op de 
inkomsten van de zelfstandigen, maar ook op de activiteitendomeinen of de specifieke 
gewestelijke of provinciale verankering van sommige fondsen. Hij verklaart echter geen 
klachten te hebben ontvangen van zelfstandigen die zouden vinden dat ze niet billijk of 
strenger zijn behandeld door hun fonds in vergelijking met andere fondsen. Hij verzekert 
dat hij de monitoring van de fondsen zal voortzetten op basis van de resultaten van de 
eerste regularisaties, die vanaf eind 2016 en in 2017 worden verwacht. In dat kader zal hij 
eventuele verschillen qua terugbetalingen en in te vorderen supplementen nagaan. Als het 
om grote bedragen gaat, groter dan het gemiddelde van de fondsen, duidt dat volgens hem 
op eventueel minder goede praktijken om leden ertoe aan te zetten hun voorlopige bijdra-
gen correct aan te passen.
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6	 Financiële	impact	van	de	hervorming	in	2015

Het is nog te vroeg om de financiële impact van de hervorming te evalueren. Die evaluatie 
moet immers rekening houden met de regularisaties die ten vroegste vanaf 2017 zullen wor-
den uitgevoerd, na de berekening van de definitieve bijdragen voor 2015. Voor 2015 kan wel 
al worden geëvalueerd wat de impact is van de aanvragen tot vermindering van de voorlo-
pige bijdragen en van de spontaan betaalde supplementen.

In 2015 kregen 16.247 zelfstandigen (d.i. minder dan 2 % van alle zelfstandigen in België) 
door de nieuwe berekening een vermindering van hun voorlopige bijdragen. Daarnaast 
vroegen 25.150 zelfstandigen om hun voorlopige bijdragen te herzien op basis van stijgende 
inkomsten. Tot slot hebben 23.883 zelfstandigen spontaan hogere bedragen betaald dan 
het fonds voor hen had ingekohierd. Daardoor zijn de ingekohierde bijdragen in totaal met 
43,25 miljoen euro toegenomen. Dat bedrag is het verschil tussen de betaalde supplemen-
ten (115,40 miljoen) en de verminderingen van voorlopige bijdragen (72,15 miljoen).

De indirecte gevolgen van de hervorming zijn moeilijk te becijferen. Toch meent het mo-
nitoringcomité dat het nieuwe systeem tot meer ontvangsten kan leiden dankzij een hoger 
invorderingspercentage. Door de mogelijkheid te bieden de bijdragen te verminderen, zijn 
er immers minder achterstallige betalingen, is er minder nood aan afbetalingsplannen en 
worden er minder vrijstellingen aangevraagd. Het monitoringcomité stelt echter vast dat 
het invorderingspercentage voor de verminderde bijdragen lager is dan het algemene in-
vorderingspercentage. Het verklaart dat verschil doordat zelfstandigen die hun inkomsten 
zien dalen, toch moeilijkheden kunnen ondervinden om te betalen, ondanks de verminde-
ring van de voorlopige bijdragen.

In september 2015 heeft de DG Zelfstandigen vastgesteld dat ruim 25 % minder vrijstel-
lingen werden aangevraagd dan in 2014. Die daling is niet enkel toe te schrijven aan de 
nieuwe berekening, maar houdt ook verband met nieuwe regels voor starters163, met het 
instellen van een inkomensplafond om een vrijstelling te genieten en meer algemeen met 
de evolutie van de economische conjunctuur. Bovendien werden strengere regels ingesteld 
om de kwaliteit van de ingediende dossiers te verbeteren. Door die strengere regels zien 
sommige zelfstandigen ervan af een aanvraag in te dienen. Anderzijds worden onvolledige 
aanvragen op grond van de wetgeving als onbestaand beschouwd en bijgevolg wordt in die 
dossiers geen beslissing meer genomen. Tussen 2014 en 2015 werden dubbel zoveel dossiers 
verworpen omdat ze onvolledig bleken te zijn.

In zijn antwoord benadrukt het RSVZ dat de economische context onvermijdelijk een im-
pact heeft op het inkomen van zelfstandigen, maar die impact is moeilijk te meten. Die 
overweging vergt een zekere afstand en een genuanceerde interpretatie van de elementen 
die al beschikbaar zijn.

De minister bevestigt dat het monitoringcomité in een proces van permanente evaluatie al 
kon onderzoeken of de instroom aan voorlopige bijdragen de doelstelling inzake budget-

163  De mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen werd met een jaar uitgesteld voor starters, door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967.
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neutraliteit verzekert die aan de hervorming werd gekoppeld. Hij benadrukt dat de vrees 
voor een negatieve budgettaire impact, voornamelijk als gevolg van dalende ontvangsten 
uit voorlopige bijdragen, ongegrond blijkt. Er waren zowel aanpassingen naar boven als 
naar beneden, en er is niet overmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bijdragever-
mindering. De minister stelt ook dat de budgettaire evaluatie binnen het monitoringcomité 
wordt voortgezet en wordt gevolgd door een volledige evaluatie die volgens de wet vóór eind 
2019 moet worden uitgevoerd door het algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der 
zelfstandigen.

7 Conclusies en aanbevelingen

De DG Zelfstandigen heeft bij de socialeverzekeringsfondsen financiële gegevens opge-
vraagd om de impact van de nieuwe berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen 
te verhelderen. Uit die gegevens blijkt dat de ingekohierde bijdragen in 2015 lichtjes stegen 
als gevolg van de hervorming. Die ontvangsten waren afkomstig van bijdragesupplemen-
ten die spontaan werden betaald door zelfstandigen die een stijging van hun jaarinkomen 
merkten. Dankzij de hervorming is ook het algemene invorderingspercentage van de soci-
ale bijdragen erop vooruitgegaan.

In tegenstelling tot wat de wet bepaalt, heeft de regering geen gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om de objectieve criteria voor de toekenning van verminderde voorlopige bijdra-
gen te preciseren in een in ministerraad overlegd besluit. Bovendien is er geen koninklijk 
uitvoeringsbesluit dat enerzijds een uiterste datum bepaalt voor het aanvragen van ver-
minderde bijdragen en anderzijds de mogelijkheid regelt om supplementen terug te storten 
die spontaan werden betaald door zelfstandigen die geen vermindering van hun voorlopige 
bijdragen vroegen. Om de uitvoering van de wet een gedegen juridische grondslag te ver-
lenen, beveelt het Rekenhof aan de regels aan te vullen met de door de wet voorgeschreven 
besluiten. Die besluiten moeten de mogelijkheden preciseren om spontaan betaalde sup-
plementen terug te storten, een uiterste datum bepalen voor het aanvragen van verminder-
de bijdragen en tot slot de objectieve criteria preciseren voor de afhandeling van die vragen. 
In haar antwoord heeft de DG Zelfstandigen de verschillende redenen uiteengezet waarom 
vooralsnog geen reglementaire uitvoering werd gegeven aan de wettelijke delegaties inzake 
objectieve elementen, de aanvraagtermijn voor vermindering van voorlopige bijdragen en 
de regels inzake terugbetaling van spontane bijdragen.

In het nieuwe systeem voor de berekening van de sociale bijdragen spelen de socialever-
zekeringsfondsen een hoofdrol, omdat zij de verminderde bijdrage goedkeuren die moet 
worden betaald. Na heel wat overleg stelde de minister twee omzendbrieven op met het oog 
op een correcte aanpak en een gelijke behandeling van alle zelfstandigen, ongeacht bij welk 
fonds ze zijn aangesloten. De omzendbrieven schrijven onder meer voor dat de beslissingen 
tot vermindering van sociale bijdragen worden gemonitord, en dat de oorzaken worden 
onderzocht van de eventuele verschillen zijn tussen de socialeverzekeringsfondsen. Het 
Rekenhof heeft vastgesteld dat er verschillen zijn tussen de fondsen wat het aantal en het 
bedrag van de toegestane bijdrageverminderingen betreft.

Om ervoor te zorgen dat het beginsel van de gelijkheid tussen sociaal verzekerden in acht 
wordt genomen, beveelt het Rekenhof aan de oorzaken te onderzoeken waaraan die ver-
schillen toe te schrijven zijn. In dat kader zou de DG Zelfstandigen het onderzoek van de 
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aanvaarde verminderingsaanvragen moeten uitbreiden en de verworpen aanvragen moeten 
analyseren. In haar antwoord oordeelt de DG dat het overdreven is te spreken van grote 
verschillen en dat een grondig onderzoek op dit moment niet aan de orde is, temeer omdat 
de hervorming pas echt kan worden geëvalueerd op het moment dat de regularisaties zijn 
uitgevoerd.
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FAO: Controle op geweigerde 
arbeidsongevallen
Wanneer een verzekeraar of een publieke werkgever een ongeval weigert te aanvaarden als 
arbeidsongeval, kan het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) deze weigering controleren. Het 
doet dit op basis van steekproeven of klachten van slachtoffers. Het aantal arbeidsongevallen 
daalt jaar na jaar maar tegelijk stijgt jaarlijks ook het aantal weigeringen. Aangezien bijna 
10 % van deze weigeringen onterecht blijken te zijn, meent het Rekenhof dat het FAO er mo-
menteel onvoldoende in slaagt de rechten van de slachtoffers van een arbeidsongeval te vrijwa-
ren. Het beveelt aan dat het FAO zijn controles meer toespitst op de ongevallen waarvan het 
waarschijnlijker is dat ze onterecht werden geweigerd.

1 Context

In België zijn alle werkgevers in de privésector verplicht hun werknemers te verzekeren 
tegen arbeidsongevallen bij een private verzekeraar. In de publieke sector zijn er specifieke 
regelingen, waarbij het vaak de werkgever zelf is die de financiële kosten draagt voor ar-
beidsongevallen van zijn personeel. Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) ziet in beide 
gevallen toe op de toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen om de rechten van 
slachtoffers van arbeidsongevallen te vrijwaren164.

De arbeidsongevallenwet verplicht elke verzekeraar165 die een ongeval weigert te erkennen 
als arbeidsongeval het FAO daarover te informeren. Dit geldt ook voor de overheidssector. 
Het FAO onderzoekt een selectie van deze weigeringen: alle geweigerde dodelijke ongeval-
len, een eigen selectie van dossiers en dossiers waarvoor het slachtoffer of zijn vertegen-
woordiger een aanvraag tot onderzoek indienen.

Het aantal arbeidsongevallen in België neemt jaar na jaar af (zie grafiek hierna). In 2015 wa-
ren er in de privésector 157.242 ongevallen aangegeven als arbeidsongeval; een daling met 
41,7 % in vergelijking met 1985 (269.810 arbeidsongevallen). Het aantal ongevallen die ver-
zekeraars weigeren te erkennen als arbeidsongeval volgde in diezelfde periode een omge-
keerde trend. Nochtans bleef in die periode de definitie van arbeidsongeval zo goed als 
ongewijzigd. In 1985 was het weigeringspercentage 2,2 %, terwijl in 2015 12,7 % van de inge-
diende arbeidsongevallen werd geweigerd. Ook in de publieke sector heerst dezelfde trend: 
het weigeringspercentage steeg van 4,9 % in 2006 tot 8,5 % in 2014. In 2015 is het weige-
ringspercentage in de publieke sector gedaald naar 6,2 % (voorlopige cijfers).

164  De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 regelt het stelsel van arbeidsongevallen in de privésector. Voor de over-
heidssector geldt in hoofdzaak de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

165  Met verzekeraars worden in dit artikel zowel verzekeringsondernemingen (voor werknemers die vallen onder de 
wet van 1971) als publieke werkgevers (voor werknemers die vallen onder de wet van 1967) bedoeld.

FAO: Controle op geweigerde arbeidsongevallen
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Een weigering van de kwalificatie ‘arbeidsongeval’ heeft belangrijke gevolgen. Het slachtof-
fer of zijn nabestaanden worden daardoor niet of minder vergoed166 en zijn werkgever moet 
een gewaarborgd loon uitbetalen. Ook de Staat draagt bij een geweigerd arbeidsongeval 
extra bij in de kosten doordat de ziekteverzekering en niet de verzekeraar de verstrekte 
medische prestaties en eventuele uitkeringen moet dragen.

Grafiek 6 –  Vergelijking ingediende arbeidsongevallen en geweigerde arbeidsongevallen in de privé-
sector in België
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de werkgroep leidden onder andere tot de aanpassing van de wet op de arbeidsongevallen in 
de privésector168. Sindsdien kan het Fonds zelf voor een arbeidsrechtbank een procedure 
starten om een volgens hem onterecht geweigerd arbeidsongeval in de privésector te doen 

167 Op dat moment de staatssecretaris van Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, belast met 
Beroepsrisico’s. 
168 Wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. 
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De regering en het FAO namen de voorbije jaren initiatieven om de geweigerde arbeidson-
gevallen beter te controleren en zo het weigeringspercentage te doen dalen. De bevoegde 
staatssecretaris167 vroeg in 2012 aan het Fonds om initiatieven te ontwikkelen, waarna het 
beheerscomité van het FAO een werkgroep oprichtte. De werkzaamheden van de werk-
groep leidden onder andere tot de aanpassing van de wet op de arbeidsongevallen in de pri-

166  Voor het slachtoffer van een erkend arbeidsongeval is er onder meer een gunstigere terugbetaling van de medische 
kosten en een gunstiger vergoedingssysteem gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid en een eventu-
ele blijvende arbeidsongeschiktheid.

167  Op dat moment de staatssecretaris van Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, belast met Be-
roepsrisico’s.
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vésector168. Sindsdien kan het Fonds zelf voor een arbeidsrechtbank een procedure starten 
om een volgens hem onterecht geweigerd arbeidsongeval in de privésector te doen aanvaar-
den (zie ook verder). Het FAO formuleerde midden 2015 een toekomstvisie over de werking 
van de cel Geweigerde Ongevallen. Op basis daarvan kende de minister van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid het Fonds vanaf 2016 een bijkomend terugkerend krediet toe van 
245.000 euro om de controle op de geweigerde ongevallen te versterken.

2 Onderzoek

Het Rekenhof onderzocht of het FAO de rechten vrijwaart van de slachtoffers van een ge-
weigerd arbeidsongeval. Het ging dit na door het reglementaire en organisatorische kader 
te evalueren van de cel die binnen het FAO instaat voor de controle op geweigerde ongeval-
len. Ook bekeek het Rekenhof de controlemethode en –resultaten van deze cel.

Dit artikel houdt rekening met enkele nuanceringen van het FAO van de voorlopige audit-
bevinden die aan de instelling voor commentaar werden voorgelegd.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Reglementair kader van de controles door het FAO

De wetgeving definieert een arbeidsongeval als “elk ongeval dat een werknemer tijdens en 
door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel ver-
oorzaakt”. De wetgever koos ervoor een arbeidsongeval eerder ruim te definiëren, zodat 
het begrip door de hoven en rechtbanken zou kunnen worden geïnterpreteerd rekening 
houdende met de evolutie van de maatschappij. De ruime definities van een arbeids(weg)
ongeval zorgen ervoor dat een slachtoffer van een ongeval niet altijd zelf kan nagaan of 
zijn ongeval een arbeidsongeval is, wat kan leiden tot het niet-aangeven (of het verkeerde-
lijk aangeven) van een ongeval als arbeidsongeval. De vermelde werkgroep werkte tussen 
2012 en 2013 wel aan een striktere definitie van een arbeidsongeval maar bereikte hierover 
geen consensus. Hoewel de definitie van een arbeidsongeval dezelfde is voor de private als 
de publieke sector, verschillen beide systemen op een aantal vlakken, wat de opvolging van 
(geweigerde) arbeidsongevallen compliceert.

In de wetgeving is de rol van het FAO bij geweigerde ongevallen controlerend, maar niet 
bepalend. Het FAO kan, na klacht van een slachtoffer of uit eigen beweging, een weigering 
onderzoeken en de verzekeraar vragen het ongeval opnieuw te beoordelen. Het Fonds kan 
zijn interpretatie echter niet opleggen: het moet de verzekeraar proberen te overtuigen van 
zijn standpunt. Als de verzekeraar zijn standpunt niet wijzigt, komt de uiteindelijke beoor-
deling eventueel aan de rechtbank toe.

De werkgroep besprak ook maatregelen om de opdracht van het FAO te versterken op het 
vlak van geweigerde ongevallen. Zo werd voorgesteld het Fonds, als bewaker van de correc-
te toepassing van de wet, een weigeringsbeslissing van een verzekeraar te kunnen laten om-
zetten in een beslissing tot tenlasteneming. De verzekeraar zou dan beschikken over een 

168  Wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving.
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maand om beroep aan te tekenen voor de arbeidsrechtbank tegen die herzieningsbeslissing 
van het Fonds. Uiteindelijk bereikte de werkgroep enkel een consensus om een wijziging te 
vragen van de arbeidsongevallenwetgeving zodat het Fonds het initiatiefrecht krijgt wan-
neer de verzekeraar blijft weigeren een ongeval te erkennen. Sinds februari 2014 kan het 
FAO een weigering voor een rechtbank brengen en een beoordeling vragen. De verwach-
ting was dat dit mee de trend van het stijgende weigeringspercentage zou keren. Het Fonds 
maakte een beoordelingskader voor de keuze om een geweigerd arbeidsongeval al dan niet 
in te leiden voor een arbeidsrechtbank. De criteria in dit beoordelingskader kunnen ruim 
worden geïnterpreteerd, zoals het feit dat de zaak van principieel belang moet zijn of de 
dossiers niet te oud mogen zijn. Deze procedure voor de rechtbank heeft het Fonds echter 
niet onmiddellijk gebruikt. Zo werd de eerste zaak pas in 2015 ingeleid en ook nadien werd 
ze selectief toegepast. Tot midden 2016 werden slechts vijf dossiers voor een rechtbank in-
geleid, waarbij er voor geen enkel al een uitspraak is. Omdat het Fonds geen extra middelen 
kreeg bij de invoering van deze proceduremogelijkheid en de dienst Studies en Geschillen 
van het FAO (die voor deze dossiers verantwoordelijk is) dus slechts beperkte middelen 
kan vrijmaken voor het gebruik daarvan, heeft dit rechtsmiddel (nog) niet tot de gewenste 
trendbreuk geleid. De diensten van het FAO geven bovendien aan dat het huidige (trage) 
tempo waarin dossiers bij de rechtbank worden ingediend, wellicht niet kan worden aange-
houden op jaarbasis omdat het budget al maximaal wordt benut. Voor 2016 heeft het FAO 
slechts voor 7.000 euro kredieten vrijgemaakt voor het gebruik van deze procedure, onder-
meer voor de erelonen van advocaten.

De wet creëerde deze rechtbankprocedure enkel voor arbeidsongevallen in de privésector. 
De memorie van toelichting van de wet van 21 december 2013 vermeldde dat een “analoge 
bepaling wordt ingevoerd in de wet van 3 juli 1967 die het Fonds voor Arbeidsongevallen een 
toezichtsopdracht toekent voor de overheidssector”. Dit is tot op heden niet gebeurd. De 
ministerraad keurde op 29 april 2016 een voorontwerp van wet goed dat dit rechtsmid-
del toekent aan het FAO voor de publieke sector. Als de wetgever de uitbreiding van deze 
bevoegdheid van het FAO naar de publieke sector definitief goedkeurt, zullen budgettaire 
middelen noodzakelijk zijn om een adequate toepassing van de wet mogelijk te maken.

Het FAO beschikt momenteel niet over sanctiemogelijkheden voor de verzekeraars die de 
administratieve verplichtingen niet naleven. Artikel 91bis van de arbeidsongevallenwetge-
ving voor de privésector bevat mogelijke administratieve sancties, maar deze zijn nog nooit 
toegepast omdat ze volgens het FAO niet uitvoerbaar zijn: de wet voorziet onvoldoende in 
het recht op verdediging aangezien het Fonds zowel de instantie is die de overtreding vast-
stelt als diegene die de boete oplegt. Het beheerscomité gaat momenteel na of de wetgever 
in het Sociaal Strafwetboek sancties kan laten opnemen voor verzekeraars die hun adminis-
tratieve verplichtingen niet nakomen.

3.2 Organisatorische omkadering van de cel Geweigerde Ongevallen

In 2014 werden 24.557 ingediende ongevallen geweigerd als arbeidsongeval. De cel Gewei-
gerde Ongevallen die deze moet controleren, beschikte toen over 2,4 VTE personeelsleden. 
Zij controleerden 8,2 % van alle weigeringen.

In de bestuursovereenkomst 2013-2015 beperkte het FAO zich voor de controle op gewei-
gerde ongevallen tot een niet-becijferde doelstelling: “Om de rechten van de slachtoffers te 
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vrijwaren, controleert het Fonds de weigeringen tot tenlasteneming van de ongevallen die door 
de verzekeraar werden aangegeven en gaat het na of die weigeringen correct gemotiveerd zijn. 
Die controle gebeurt zowel op basis van aanvragen om tussenkomst als door middel van steek-
proeven.”

In de nieuwe bestuursovereenkomst 2016-2018 werd enkel een bijkomend engagement aan-
gegaan voor de controle op de publieke sector. Het FAO engageert zich ertoe, zodra het 
personeel voor wie bijkomend budget werd toegekend aanwezig is, het aantal dossiers dat 
het controleert in de publieke sector te verdubbelen. Voor de controles in de privésector 
werd geen bijkomende verbintenis aangegaan tegenover de vorige bestuursovereenkomst.

De cel gaf in zijn toekomstvisie (2015) aan dat het controlepercentage in elk geval moet 
worden verhoogd zodat een verzekeraar of publieke werkgever weet dat er een reële kans 
is dat het FAO een weigering zal controleren. De cel stelde een controle voor van minstens 
50 % van de weigeringsbeslissingen wat bij de huidige manier van werken zesmaal meer 
personeel zou inhouden. In 2016 werd een extra budget toegekend voor vijf bijkomende 
VTE, waarvan de aanwerving in 2016 werd opgestart. Het gaat om bijkomende administra-
tieve medewerkers en inspecteurs voor een bijkomende controle op de publieke sector en 
een statisticus om gerichtere steekproeven mogelijk te maken.

Die toekomstvisie pleit ook voor ingrepen die de efficiëntie van de werking van de cel ten 
goede komen. Zo zou de invoering van het elektronisch dossier binnen het FAO de door-
looptijd van een dossier kunnen verminderen. Ook de verzekeraars hebben vaak een elek-
tronisch dossier, waartoe slechts enkele inspecteurs toegang hebben. De administratieve 
medewerkers van de cel Geweigerde Ongevallen hebben dergelijke toegang niet. De con-
trole op afstand van dossiers bij een verzekeraar zou de nu tijdrovende procedure doen 
verdwijnen waarbij de cel steeds alle documenten moet opvragen bij de verzekeraar.

Door de ruime definitie van een arbeidsongeval is het ook belangrijk de rechtspraak te blij-
ven opvolgen om te kunnen beoordelen of een weigering terecht is. De medewerkers van 
het FAO hebben momenteel geen toegang tot een professionele juridische databank, wat 
ervoor zorgt dat ze niet op gelijke voet staan met bv. de verzekeraars wanneer er discussie 
is over de interpretatie van een arbeidsongeval. Het FAO is wel bezig met de uitbouw van 
een interne elektronische bibliotheek met rechtspraak.

De cel beperkt zich vooralsnog tot de controle van weigeringsbeslissingen, waardoor onei-
genlijke weigeringen uit de boot vallen. Het gaat onder meer over ongevallen die ten on-
rechte niet als arbeidsongeval worden aangegeven of over het feit dat er volgens het FAO 
verzekeraars blijken te zijn die een ongeval aanvaarden, maar weigeren de kosten te betalen. 
Bovendien voert het FAO geen systematische controles uit op de periode vanaf ontvangst 
van de aangifte tot het nemen van een beslissing. De cel Geweigerde Ongevallen wil daarom 
evolueren naar een cel Aanvaarding en zo het huidige kader van de controle uitbreiden om 
vollediger te zijn. Dit houdt een nieuwe benadering in, met ook controles voorafgaand aan 
de besluitvorming van de verzekeraar om oneigenlijke weigeringen te controleren. Deze 
bredere benadering zou moeten samengaan met de verbeterde werkmethode, met vermin-
derde werklast door het elektronische dossier, controle op afstand en extra personeel.
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3.3 Controlemethode van de cel Geweigerde Ongevallen

Zoals blijkt uit de volgende tabel werden in 2014, voor de privésector, 161.829 ongevallen 
aangegeven waarvan het weigeringspercentage 12,3 % bedroeg (dit is 19.964 geweigerde on-
gevallen). Van die geweigerde ongevallen controleerde de cel er in totaal 1.803 of 9,0 %. Voor 
de publieke sector werden 50.884 ongevallen aangegeven voor 2014. Van deze ongevallen 
werden er 4.593 geweigerd, wat neerkomt op een weigeringspercentage van 9,0 %. De cel 
Geweigerde Ongevallen controleerde in datzelfde jaar 208 dossiers uit de publieke sector of 
4,5 %, wat een laag percentage is.

Tabel 26 –  Controle FAO op de geweigerde ongevallen in 2014

 Aangiftes Weigeringen  % Weigeringen  % Controle 

 Privésector 161.829   19.964   12,3   9,0 

 Publieke sector 50.884   4.593   9,0   4,5 

Bron: Rekenhof op basis van gegevens van het FAO

Het weigeringspercentage van de gecontroleerde dossiers verbergt grote verschillen tus-
sen verzekeraars en publieke werkgevers onderling. In de privésector weigerden sommige 
verzekeraars in 2014 15,5 % van alle bij hen aangegeven arbeidsongevallen, terwijl anderen 
slechts 5,2 % weigerden. Het weigeringspercentage bij de publieke werkgevers varieert tus-
sen 0 en 100 %. De cijfers voor de publieke werkgevers (met veel of weinig personeel) kun-
nen echter niet zonder meer worden vergeleken met de cijfers voor verzekeraars die veel 
werkgevers uit uiteenlopende economische sectoren verzekeren.

De cel Geweigerde Ongevallen onderzocht de geweigerde ongevallen bij zijn controle in 
2015 (over de arbeidsongevallen in 2014) vanuit drie invalshoeken: het onderzocht alle ge-
weigerde dodelijke ongevallen in de privésector, de vragen tot tussenkomst en daarnaast 
voerde het ook een steekproef uit.

3.3.1 Controle op geweigerde dodelijke ongevallen
Het FAO onderzocht de 53 geweigerde dodelijke ongevallen, waarbij het tien weigeringen 
(18,9 %) onterecht vond. In de publieke sector bestaat er momenteel geen specifieke mel-
dingsplicht van dodelijke ongevallen door de verzekeraars aan het FAO. Alle arbeidsonge-
vallen in de publieke sector moeten via Publiato worden geregistreerd zodat het FAO ervan 
kennis kan nemen. Het Fonds voert echter niet systematisch controles uit op dodelijke 
ongevallen in de publieke sector. Dit lijkt nochtans niet overbodig, omwille van een gelijke 
behandeling tussen beide sectoren en aangezien het FAO bijna één op de vijf van de gewei-
gerde dodelijke ongevallen in de privésector in 2014 beoordeelde als onterecht geweigerd.

3.3.2 Controle na aanvraag tot tussenkomst
Sinds 2001 (en 2009 voor de publieke sector) moet een verzekeraar bij een weigering in de 
brief aan het slachtoffer vermelden: “Deze weigering wordt meegedeeld aan het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, Troonstraat 100, in 1050 Brussel. Op uw aanvraag kan het Fonds onder 
meer een onderzoek instellen naar de oorzaken en de omstandigheden van het ongeval.”
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In 2015 onderzocht het Fonds 348 dossiers die de cel aanmaakte na een aanvraag tot tussen-
komst. Vooral slachtoffers (152 dossiers) en hun vakorganisaties (154 dossiers) vroegen een 
tussenkomst. In 223 (64 %) van deze dossiers vond het FAO een tussenkomst noodzakelijk, 
bijvoorbeeld omdat de weigering onterecht leek.

3.3.3 Controle op basis van steekproeven
De beheersovereenkomst 2010-2012 vermeldde dat het FAO zijn controles op de weigerin-
gen in de privésector ging concentreren op de verzekeraars en hun weigeringsmotieven die 
significant afwijken van het sectorgemiddelde. Deze aanpak werd deels verlaten, omdat het 
FAO nog onvoldoende zicht heeft op de aanvaardingspolitiek van elke verzekeraar en op 
het sectorgemiddelde. De huidige steekproeven zijn daardoor maar gedeeltelijk risicogeba-
seerd.

Het FAO heroriënteerde in 2015 de steekproeven voor de privésector omdat de resultaten 
van de steekproef van 2014 de vaststellingen van de laatste jaren bevestigden. De steekproef 
op basis van de analyse van de weigeringscodes (reden van weigering krijgt een code) had 
een onvoldoende grote impact op de weigeringen en leverde voor de cel geen nieuwe in-
zichten op. De cel verlegde de focus naar dossiers die in een korte of in een ongewoon lange 
tijdsspanne werden geweigerd. Daarnaast hebben de diensten een steekproef verricht naar 
het gebruik van de nieuw ingevoerde weigeringscode “geen medewerking van het slachtof-
fer”.

De steekproef voor de publieke sector werd zo samengesteld dat de cel inzicht kon krijgen 
in het weigeringsbeleid van meerdere werkgevers. Het ging hier om werkgevers die tot dan 
toe nog nooit onderzocht waren, naast een opvolgingssteekproef bij enkele andere.

In 2015 onderzochten de inspecteurs en geneesheren-inspecteurs van het FAO willekeurig 
50 weigeringen bij elke verzekeraar. De cel wou zo de aanvaardingspolitiek van elke ver-
zekeraar leren kennen. Opmerkelijk was dat de verzekeraars bij deze willekeurige controle 
meer weigeringen introkken, dan bij de gerichte steekproef door de medewerkers van de cel 
Geweigerde Ongevallen. Het FAO verklaart dit door het feit dat de inspecteurs gekend zijn 
bij de verzekeraars en daarom betere resultaten boeken. Ook in 2016 worden de inspecteurs 
van het Fonds bij elke verzekeraar ingeschakeld om een deel van de steekproef te contro-
leren.

3.3.4 Resultaten van controles 2015
De meeste opmerkingen van de cel Geweigerde Ongevallen gingen, zoals in 2014, over de 
communicatie tussen de verzekeraars of werkgevers en de cel. Het gaat hierbij over het niet-
doorgeven van gevraagde documenten of het niet-beantwoorden van argumenten van het 
Fonds. Het toestaan door verzekeraars van controle vanop afstand (zie hoger) zou dit deels 
verhelpen.

De controles leidden tot 167 weigeringen die alsnog werden aanvaard (8,3 % van het aantal 
gecontroleerde weigeringen). Wanneer het Fonds specifiek aan een verzekeraar of werk-
gever vroeg een weigering te herzien, werd het ongeval in 49 % van de dossiers alsnog 
aanvaard (151 dossiers op 309). Voorts werden zestien weigeringen alsnog aanvaard na een 
andere vraag tot tussenkomst van het FAO (bv. een vraag naar ontbrekende stukken in het 
dossier van de verzekeraar).
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Tabel 27 –  Gecontroleerde dossiers in 2015 in de private en de publieke sector

Aantal dossiers

Gecontroleerde weigeringen 2.011

Dossiers waarbij het FAO na controle een opmerking maakte 636

Dossiers waarbij het FAO vroeg om herziening van de weigering 309

Dossiers waarbij de verzekeraar het ongeval alsnog aanvaardde 167

Bron: Rekenhof op basis van gegevens van het FAO

Het grootste deel van de, na tussenkomst van het FAO, alsnog aanvaarde arbeidsongeval-
len behoort tot de dossiers waarbij het slachtoffer een onderzoek vroeg. Indien enkel de 
steekproef wordt bekeken, is het percentage lager. Het merendeel van de dossiers uit de 
steekproef wordt namelijk zonder gevolg geklasseerd, voor een aantal wordt bijkomende 
informatie gevraagd en in een kleine minderheid van de gevallen vraagt het FAO het stand-
punt te herzien. Het percentage onderzochte dossiers uit de steekproef waarvoor het FAO 
vroeg aan de verzekeraar om zijn standpunt te herzien, nam tussen 2011 en 2014 af van 
47 % in 2011 tot 3 % in 2014 (namelijk 40 aanvragen tot herziening in 2014 op een totaal van 
1.405 geselecteerde dossiers).

Omdat bleek dat de impact van de cel klein was, zeker ten opzichte van de hoge werklast 
die een massa steekproefdossiers veroorzaakt, werd beslist om vanaf 2015 de steekproeven 
te heroriënteren (zie punt 3.3.3), meerdere steekproeven van geringere omvang te organise-
ren en andere criteria te gebruiken. Zo werden bv. in 2015 de opvallend snelle en opvallend 
langzame weigeringsbeslissingen nagekeken. Deze werkwijze had succes: bij de opvallend 
snelle weigeringsbeslissingen werd gevraagd het standpunt te herzien in 53 van de 387 dos-
siers (13,7 %). In totaal stelde de cel in 2015 bij 12 % van de dossiers uit de steekproef van de 
privésector een vraag tot herziening.

Wanneer het FAO een weigering onterecht vindt en een herziening vraagt, blijft een ver-
zekeraar in het merendeel van de gevallen bij zijn standpunt. De wetgeving bepaalt dat 
het Fonds via een aangetekende brief zijn gemotiveerd standpunt kan voorleggen aan een 
verzekeraar, zodat wanneer de zaak aanhangig wordt gemaakt voor een rechtbank, dat 
standpunt formeel kan worden neergelegd.

Tussen 2011 en 2014 verstuurde het Fonds 23 dergelijke brieven, waarbij in zeven dossiers 
van de acht die het slachtoffer indiende bij de rechtbank en waar de zaak al werd afgehan-
deld, de arbeidsrechtbank het ongeval als arbeidsongeval erkende. Bovendien werden drie 
dossiers aanvaard door de verzekeraar voordat een rechtsvordering werd ingesteld. Bijge-
volg was de analyse van het Fonds in tien op de elf gevallen die tot een definitieve beslis-
sing hebben geleid, correct. In 2015 verstuurde het Fonds 24 aangetekende brieven met zijn 
standpunt over geweigerde arbeidsongevallen.

3.3.5 Controle op de publieke sector
De inspectiedienst van het FAO, die was opgebouwd rond de controle van arbeidsongeval-
len in de privésector, werd sinds 1 juli 2007 ook bevoegd voor aanvragen tot tussenkomst 
in de publieke sector. Sinds 2012 controleert de cel Geweigerde Ongevallen via een steek-
proef ook geweigerde ongevallen binnen de publieke sector. Vóór 2012 ontbrak afdoende 
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informatie om grondig te controleren. Deze bijkomende opdracht ging echter niet gepaard 
met extra personeel. De toenemende controles van de voorbije jaren in de publieke sector 
gingen ten koste van controles in de privésector, hoewel het weigeringspercentage ook daar 
bleef stijgen.

Het aantal controles blijft echter laag: zo werd in 2014 4,5 % van de weigeringen in de pu-
blieke sector gecontroleerd, wat volgens het FAO zelf een onaanvaardbaar laag percentage 
is. Waar de cel er bij de privésector wel in slaagt alle verzekeraars (gedeeltelijk) te contro-
leren, zijn er in de publieke sector nog een onbekend aantal werkgevers die geen controle 
door het FAO hebben gehad en die volgens het FAO onvoldoende vertrouwd zijn met de 
instelling en de toepasselijke procedures in geval van arbeidsongevallen.

4 Conclusies en aanbevelingen

Het FAO slaagt er nog onvoldoende in de rechten te vrijwaren van de slachtoffers van een 
geweigerd ongeval. Het percentage ongevallen dat als arbeidsongeval wordt geweigerd, 
stijgt sinds meer dan twintig jaar. Bijna 10 % van de geweigerde arbeidsongevallen die het 
FAO onderzocht, blijkt na controle ten onrechte te zijn geweigerd. Het FAO slaagt er mo-
menteel niet in deze trend te doen keren door het bijsturen van de controles en ondanks bij-
komende wettelijke middelen. De strategische nota ‘Toekomstvisie’ van de cel Geweigerde 
Ongevallen bevat een uitgebreide analyse van de knelpunten en stelt hiervoor oplossingen 
voor. De daarin voorgestelde oplossingen zijn echter nog niet helemaal uitgevoerd.

Het FAO speelt zijn controlerende rol dan ook in een beperkend kader. De wet geeft het FAO 
op het vlak van geweigerde ongevallen geen beslissende rol en geen toepasbare sanctiemo-
gelijkheden wanneer een verzekeraar zijn administratieve verplichtingen niet nakomt. De 
organisatorische omkadering van de cel die binnen het FAO de weigeringen moet contro-
leren, staat niet in verhouding tot zijn personele en materiële middelen (2,4 VTE binnen 
de cel, geen professionele juridische databank, geen elektronisch dossier binnen het FAO, 
geen toegang op afstand voor de medewerkers van de cel Geweigerde Ongevallen tot de 
elektronische dossiers bij de verzekeraars). Voorts moet het FAO over voldoende middelen 
beschikken om zelf rechtszaken in te leiden indien het een weigering onterecht acht.

Het Fonds kan momenteel ook niet op dezelfde manier de rechten vrijwaren van slachtof-
fers van een ongeval in de publieke sector als die in de privésector. Zo is er momenteel geen 
wettelijke mogelijkheid om als Fonds een geweigerd ongeval uit de publieke sector voor de 
rechtbank te brengen. Het Rekenhof beveelt aan de publieke sector evenwaardig te con-
troleren als de privésector en waar mogelijk, de wettelijke bepalingen met betrekking tot 
arbeidsongevallen in beide sectoren gelijk te schakelen.

De huidige steekproeven zijn al gedeeltelijk risicogebaseerd. Om de beperkte middelen van 
de cel optimaal in te zetten, zou de steekproef die de cel uitvoert maximaal risicogebaseerd 
moeten zijn. Daarvoor moet de systematiek van het aanvaarden van arbeidsongevallen bij 
een verzekeraar of een publieke werkgever in kaart worden gebracht met behulp van alle 
beschikbare gegevens. Het doel moet zijn dat het FAO meer ongevallen controleert waarbij 
het waarschijnlijker is dat ze onterecht werden geweigerd. Dit moet ervoor zorgen dat bin-
nen het stelsel van de arbeidsongevallen het percentage weigeringen niet blijft stijgen.
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OISZ: Overeenstemming van de 
rekeningen-courant
De organisatie van de sociale zekerheid leidt tot financiële stromen tussen de openbare 
instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De stromen houden voornamelijk verband met 
de werking van het Globaal Beheer in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers 
en de verdeling van de andere inkomsten in dit stelsel.

Het Rekenhof heeft onderzocht of die financiële stromen tussen de OISZ met elkaar in 
overeenstemming zijn. Dankzij het overleg tussen de OISZ in de Commissie voor Financiële 
Problemen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stemmen de overdrachten tus-
sen de RSZ en andere OISZ binnen het Globaal Beheer inderdaad overeen. Ook aan de uit-
gavenzijde sluiten de overdrachten vanuit het Globaal Beheer aan met de ontvangsten die 
de ontvangende instellingen in hun boekhouding en rekeningen registreren.

Buiten het Globaal Beheer en tussen OISZ onderling zijn er echter verschillen die niet altijd 
kunnen worden verklaard. Die zijn soms te wijten aan het tijdstip van boeking of aan de 
boekhoudkundige registratie.

In zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid deed het Rekenhof in dat verband een aantal 
aanbevelingen (p. 83-92). In dit Boek geeft het een overzicht van de stand van zaken op 
30 juni 2016.

Aanbevelingen van het Boek 2015 (p. 83-92) Stand van zaken op 30 juni 2016

Om te zorgen voor een maximale transparantie 
tussen enerzijds de stortingen aan de OISZ en 
anderzijds de ontvangsten van de OISZ, moet 
het College van de Administrateurs-Generaal 
van de OISZ een procedure uitwerken om de fi-
nanciële stromen tussen de verschillende OISZ 
regelmatig met elkaar in overeenstemming te 
brengen.

In zijn vergadering van 4 september 2015 vroeg 
het College aan de Commissie voor Financiële 
Problemen en aan de Commissie voor Norma-
lisatie van de Boekhouding van de OISZ om de 
aanbevelingen van het Rekenhof te onderzoe-
ken.

De Commissie voor Financiële Problemen be-
handelde die problematiek in zijn vergadering 
van 30 september 2015. Ze gaf aan dat de Com-
missie voor Normalisatie van de Boekhouding 
van de OISZ de verdere praktische implicaties 
zal afhandelen.

De OISZ moeten in onderling overleg en in over-
leg met de Commissie voor Normalisatie van de 
Boekhouding van de OISZ, de schuldenstaat in de 
rapportering aanpassen en eventueel uitbreiden

In zijn vergadering van 15 januari 2016 stelde de 
Commissie voor Normalisatie van de Boekhou-
ding van de OISZ dat het gemakkelijk is om in 
de schuldenstaat een uitsplitsing per OISZ op
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met een vorderingenstaat, om op die manier 
voldoende detail en duidelijkheid over de ver-
schillen te verstrekken en toegevoegde waarde 
te bieden.

te nemen. De Commissie merkt echter op dat 
die uitsplitsing geen oplossing is voor het ge-
brek aan coherentie tussen de boekingen bij de 
diverse OISZ, tenzij ook een procedure wordt 
uitgewerkt om te verzekeren dat de betrokken 
instellingen hetzelfde bedrag boeken. De Com-
missie stelde voor om te wachten tot er een aan-
tal jaarrekeningen zijn opgemaakt volgens de 
methode van de vastgestelde rechten. Daarna 
kan eventueel een werkgroep worden opgericht 
die aan de hand van concrete verschillen oplos-
singen kan zoeken. De Commissie verwacht dat 
het probleem van de gebrekkige coherentie au-
tomatisch zal verdwijnen als de instellingen de 
regels voor de boeking volgens de vastgestelde 
rechten correct toepassen.
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RSZ: Verminderde bijdragen 
voor de aanvullende pensioe-
nen van werknemers

In zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid onderzocht het Rekenhof het systeem van 
verminderde bijdragen dat van toepassing is op stortingen door werkgevers om een aan-
vullend pensioen voor hun werknemers op te bouwen (tweede pijler). Om de uitbouw 
van die pijler aan te moedigen werd in 1989 een bijzondere socialezekerheidsbijdrage 
van 8,86 % in het leven geroepen die gunstiger is dan de gewone sociale bijdragen. Sinds 
2012 is een bijkomende bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd als jaarlijks in totaal 
meer dan 30.000 euro per werknemer wordt gestort. De stortingen zijn onder bepaalde 
voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Om na te gaan of die twee bijdragen goed worden geïnd, toetst de RSZ zijn gegevens af 
aan die van de databank van aanvullende pensioenen (DB2P). Op het ogenblik van de 
audit was die databank echter nog niet volledig. Bovendien is de fiscale sanctie als stor-
tingen niet worden aangegeven in DB2P, nog altijd niet effectief.

In 2015 had het Rekenhof aanbevolen de fiscale sanctie effectief te maken en de doel-
matigheid van het beleid te verbeteren door de wettelijke drempel van 30.000 euro te 
verminderen en het percentage van de aanvullende bijdragen op te trekken.

Het Rekenhof onderzoekt nu in hoeverre zijn aanbevelingen gevolg hebben gekregen op 
30 juni 2016.

Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 129-146) Stand van zaken op 30 juni 2016

Instructies van de RSZ

De instructies van de RSZ en Sigedis zouden de 
datum moeten preciseren waarop de gestorte 
bedragen voor het opbouwen van aanvullende 
pensioenen  zowel  in  de DMFA als  in  de DB2P-
databank moeten worden aangegeven om te 
vermijden dat er bij het kruisen van gegevens 
technische verschillen ontstaan.

De instructies van de RSZ en Sigedis vermelden 
geen aangiftedatum. De tijdsverschillen zijn er 
nog altijd en zijn storend bij het kruisen van de 
DMFA- en de DB2P-gegevens.
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Toegang tot de DB2P-databank

De FOD Financiën zou toegang moeten krijgen 
tot  de  DB2P-databank,  zowel  voor  de  toepas-
sing van de fiscale sanctie bij het niet-aangeven 
van stortingen als voor de 80 %-regel die de fis-
cale aftrek van die stortingen beperkt. Er zouden 
modelattesten moeten worden opgesteld voor 
de naleving en de overschrijding van de 80 %-re-
gel.

De FOD Financiën heeft geen structurele toe-
gang  tot  DB2P,  hoewel  het  gepaste  juridische 
kader en de technische mogelijkheden voor-
handen zijn. De FOD heeft op vraag van zijn in-
specteurs wel gerichte toegang tot een beperkt 
aantal gegevens in DB2P. Sigedis kan hun echter 
geen informatie verstrekken over de werkne-
mers omdat de toestemming van de Privacy-
commissie niet geldt voor dergelijke gegevens-
overdrachten.

Ter herinnering: werkgevers kunnen stortin-
gen voor aanvullende pensioenen in mindering 
brengen als beroepskosten. Dat fiscale voordeel 
wordt echter beperkt door de 80 %-regel: de le-
gale en extralegale pensioenuitkeringen van een 
begunstigde mogen maximaal  80  %  bedragen 
van het laatste normale jaarloon bij een loop-
baan van normale duur.

De FOD Financiën kan nog altijd niet controleren 
of die regel wordt nageleefd, zelfs niet via die 
gerichte informatie. Voor zo’n controle moet de 
FOD  immers alle  rechten kunnen verifiëren die 
iemand tijdens zijn loopbaan heeft opgebouwd.

Bovendien zijn er geen modelattesten voor de 
naleving en overschrijding van de 80 %-regel op-
gesteld, wat de controle eveneens bemoeilijkt. 
De actoren van het beleid konden het niet eens 
worden over de opmaak van de attesten.

Fiscale sanctie

De fiscale sanctie toepassen die sinds 2012 kan 
worden opgelegd wanneer stortingen niet wor-
den aangegeven in de DB2P-databank of als de 
aangegeven gegevens niet voldoen aan de kwa-
liteitsvereisten.

De fiscale sanctie wordt niet toegepast. Die situ-
atie dreigt aan te slepen zolang de FOD Finan-
ciën geen structurele toegang krijgt tot DB2P en 
zolang er geen overleg tot stand komt tussen de 
diverse actoren van het beleid.
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Doelmatigheid en aansturing van het overheidsbeleid

Om deze socialebeleidsmaatregel, die tot doel 
heeft zoveel mogelijk werknemers een voldoen-
de hoog pensioen  toe  te  kennen,  efficiënter  te 
maken:

• zou het wettelijke drempelbedrag waarbo-
ven de bijzondere bijdrage van 1,5 % ver-
schuldigd is (stortingen > 30.000 euro ge-
indexeerd/jaar)  moeten  worden  verlaagd 
zodat ze op meer stortingen voor aanvul-
lende pensioenen van toepassing wordt;

• zou het percentage van die bijzondere bij-
drage moeten worden opgetrokken.

Als  de  bijdrage  van  1,5  %  wordt  herzien,  zou 
kunnen worden overwogen de klassieke sociale 
bijdragen toe te passen op stortingen boven een 
bepaald grensbedrag.

Dit beleid kost jaarlijks zo’n 900 miljoen euro aan 
de sociale zekerheid van de werknemers en be-
reikt niet zijn doelstelling. De reserves die wor-
den opgebouwd door de stortingen die elk jaar 
worden uitgevoerd en gekapitaliseerd, zijn erg 
ongelijk verdeeld tussen de werknemers. Slechts 
een minderheid van de opgebouwde reserves zal 
resulteren in een significante aanvulling van het 
wettelijke pensioen. Bovendien wordt 20 % van 
de kosten van dit sociaal beleid (zo’n 170 miljoen 
euro) uitsluitend besteed om een minderheid 
van de werknemers een flinke aanvulling op het 
pensioen te bezorgen (0,5 %). Volgens de gege-
vens van Sigedis blijft dat percentage ongewij-
zigd voor 2015.

Het Rekenhof heeft de auditresultaten in febru-
ari 2016 voorgesteld in de Commissie Sociale Za-
ken van de Kamer, in het kader van de problema-
tiek van de aanvullende pensioenen.

Sommige parlementsleden hebben voorgesteld 
een model te maken van de grensbedragen en 
percentages die het mogelijk maken het over-
heidsbeleid doelmatiger te maken. Het Reken-
hof heeft bij die gelegenheid aangestipt dat de 
RSZ, die instaat voor de controle en de inning, 
en Sigedis, de gegevensverstrekker, de nodige 
ervaring hebben om die modellen op te stellen.

In  juni 2016 was nog geen contact opgenomen 
met Sigedis of met de RSZ.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de herziening 
van  de  berekening  van  de  1,5  %-bijdrage,  die 
op  1 januari  2017  in  voege  zou moeten  treden, 
de gelegenheid biedt het beleid doelmatiger te 
maken.

Om deze sociale beleidsmaatregel in de toe-
komst beter aan te sturen, zou alles in het werk 
moeten worden gesteld om een transparant 
beeld te krijgen van het hele systeem van aan-
vullende pensioenen, om te weten over hoeveel 
werknemers het gaat en op welke bedragen ze 
aanspraken zullen kunnen maken als ze de pen-
sioenleeftijd bereiken.

Na  afloop  van  de  commissie  hebben  de  parle-
mentsleden erkend dat het systeem van de aan-
vullende pensioenen transparanter moet wor-
den, zowel voor de institutionele actoren van 
het systeem als voor de betrokken werknemers.
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RSZ: Controle van de CO2- 
bijdrage op bedrijfsvoertuigen
Als een werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer voor niet strikt 
professioneel gebruik, moet hij een solidariteitsbijdrage storten aan de RSZ. Het bedrag 
ervan is gekoppeld aan de CO2-uitstoot en aan het brandstoftype van het voertuig. Deze 
bijdrage is ongeveer gelijk aan een derde van de sociale bijdragen die de werkgever zou 
moeten betalen voor een loonsverhoging die overeenstemt met de cataloguswaarde van het 
voertuig gespreid over de gemiddelde gebruiksduur ervan.

Bij de inning van die bijdrage stoot de RSZ op problemen met de identificatie van de betrok-
ken werkgevers en met de juistheid van de aangegeven bijdragebedragen.

In zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid heeft het Rekenhof hierover aanbevelingen 
geformuleerd (p. 123-136). Het heeft een eerste opvolging van die aanbevelingen voorgelegd 
in zijn Boek 2015 (p. 166-168). Nu onderzoekt het opnieuw welk gevolg eraan werd gegeven 
op 30 juni 2016.

Aanbevelingen van het Boek 2014
(p. 123-136) Stand van zaken op 30 juni 2016

Identificatie van de betrokken werkgevers en voertuigen

De nodige stappen blijven zetten bij de Commis-
sie voor de Bescherming van de Persoonlijke le-
venssfeer (Privacycommissie) opdat de RSZ toe-
gang zou krijgen tot de gegevens van de DIV en 
van de FOD Financiën, zoals wettelijk is bepaald 
sinds 2005.

De technische invoering van het nieuwe kanaal 
voor de overzending van de gegevens wordt 
opnieuw vertraagd door problemen met per-
soonsgegevens. Ten opzichte van de situatie 
in 2015 hebben de  inspecteurs van de RSZ niet 
langer toegang tot de gegevens van de DIV, zelfs 
niet voor specifieke, gerichte onderzoeken.

Inmiddels worden de gegevens van de DMFA en 
die van de DIV al vier jaar niet meer met elkaar 
vergeleken. Bijgevolg daalden de bedragen van 
de gecorrigeerde bijdragen en van de sancties 
die de RSZ oplegt. Het bedrag van de correc-
ties verminderde met 1.426.893 euro in 2012 en 
met  314.953 euro  in 2015. De  sancties daalden 
met 4.100.850 euro  in 2012 tot 571.152 euro  in 
2015  (gegevens  van  de  directie  Inning  van  de 
RSZ).
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De geïnde CO2-bijdragen blijven bovendien da-
len. Ze verminderden van 250,7 miljoen euro in 
2012  tot  221,5 miljoen  euro  in  2015169. Dat be-
drag ligt lager dan de jaarlijkse begrotingsdoel-
stelling die de regering bij de hervorming van 
2005 had  vooropgesteld  (256 miljoen  euro  aan 
bijdragen heffen voor minstens 300.000 voertui-
gen). De ontvangen bijdragen blijven afnemen, 
hoewel het aantal voertuigen dat bij de RSZ 
aangegeven  wordt,  stijgt  (in  2015  gemiddeld 
420.185 voertuigen per trimester).

Maatregelen  treffen  om  de  knelpunten  te  ver-
helpen  bij  de  identificatie  van  werkgevers  die 
gebruik maken van operationele leasing en het 
aantal voertuigen te bepalen dat tot een vloot 
behoort.

Het Rekenhof stelt geen enkele verbetering vast 
ten opzichte van de opvolging  in 2015. De RSZ 
heeft nog steeds niet het nodige gedaan om de 
gegevens van Renta te verkrijgen (over gelease-
de voertuigen) totdat de Kruispuntbank van de 
voertuigen  operationeel wordt.  In  2016  kan  de 
RSZ dus nog steeds niet het geheel aan werk-
gevers  identificeren  die  hun  werknemers  be-
drijfsvoertuigen ter beschikking stellen via ope-
rationele leasing (ingeschreven op naam van de 
leasingvennootschap).  In 2006 erkende de RSZ 
nochtans dat die gegevens van essentieel belang 
waren voor de goede inning van de CO2-bijdra-
ge170.
In zijn initiële audit stelde het Rekenhof bo-
vendien een belangrijk verschil vast tussen het 
aantal voertuigen die toebehoren aan vennoot-
schappen die bekend zijn bij de FOD Mobiliteit 
en Vervoer en het aantal voertuigen dat onder-
worpen is aan de CO2-bijdrage. Net zoals bij zijn 
opvolging in 2015 stelt het Rekenhof in 2016 vast 
dat de RSZ op basis van zijn controles, waarvan 
de methode ongewijzigd bleef, er nog steeds 
niet zeker van is dat dat verschil uitsluitend 
wordt verklaard door de voertuigen die tot een 
vloot behoren (voertuigen voor strikt professio-
neel gebruik), die niet onderworpen zijn aan de 
solidariteitsbijdrage.

Als grote verschillen blijken uit de kruising van 
gegevens van de DFMA en van de DIV, nagaan 
of de uitzondering op het wettelijk vermoeden 
van het privégebruik van het voertuig door de 
werknemer gerechtvaardigd is.

Zoals bij zijn opvolging in 2015 stelt het Reken-
hof vast dat de RSZ dergelijke verschillen niet 
systematisch kan opsporen omdat de gegevens 
van de DMFA en van de DIV niet met elkaar ge-
kruist worden.

Het uitwisselen van informatie met de FOD Fi-
nanciën organiseren over de voordelen van alle 
aard in de vorm van voertuigen, om de niet-
aangegeven voertuigen of incoherenties in de 
DMFA's op te sporen.

Bij  de  opvolging  in  2015  had  de RSZ  verklaard 
stappen in die zin te hebben ondernomen in 
het kader van een totaalproject voor het uitwis-
selen van informatie met de FOD Financiën. In 
2016  wordt  geen  enkele  einddatum  gepreci-
seerd voor het project. De RSZ heeft echter tij-
delijk de toestemming gekregen om gegevens 
uit te wisselen met de FOD Financiën.

169 Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, 4 maart 2016, begrotingscontrole 2016, document ARGN/2016/D308.

170 Beheerscomité van de RSZ, 17 februari 2006, Verschuldigde solidariteitsbijdrage voor het privégebruik van be-
drijfsvoertuigen - evaluatie van de acties die de RSZ heeft ondernomen vanaf 15 juni 2005, document BC 24.320/I. 
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De controles opdrijven op basis van een risico-
analyse.

Bij  de  opvolging  in  2015  kondigde  de RSZ  aan 
dat  een  'werkgeversprofiel'  zou  worden  opge-
maakt in een context van voorspellende analyse. 
Dat een voertuig niet wordt aangegeven en/of 
de CO2-bijdrage niet wordt betaald, zal als pa-
rameter fungeren en meespelen om dat profiel 
te bepalen. In 2016 duurde het opstellen van het 
werkgeversprofiel nog steeds voort.

Een protocol sluiten zodat de RSZ toegang krijgt 
tot de gegevens van de DIV (die niet langer via 
een andere weg beschikbaar zullen zijn) en van 
Renta, wanneer de Kruispuntbank van de voer-
tuigen operationeel zal zijn.

Er werd nog geen protocol gesloten.

De wettelijkheid herzien van de administra-
tieve  instructie 2014/02, die afwijkt van de wet 
tot invoering van een CO2-bijdrage wanneer het 
voertuig dat ter beschikking van de werknemer 
wordt gesteld, een utilitair voertuig is.

Sinds 1  september 2015 kan dankzij  een bepa-
ling het onderscheid worden gemaakt tussen ge-
wone en utilitaire voertuigen171. De zogenoemde 
utilitaire voertuigen, die beantwoorden aan de 
definitie van lichte vrachtauto's in de zin van ar-
tikel 65 van het Wetboek van de  Inkomstenbe-
lastingen, vallen zo niet onder de solidariteits-
bijdrage, behalve in het geval van privégebruik. 
Het privégebruik van een utilitair voertuig wordt 
niet verondersteld, maar kan niettemin worden 
vastgesteld door de inspectiediensten.

Die bepaling werd meer dan een jaar na de admi-
nistratieve instructie 2014/02 van kracht.

In  oktober  2015  erkende de RSZ  te  kampen  te 
hebben met een problematiek van valse utili-
taire voertuigen (zoals luxe 4x4's)172. Hij belastte 
een werkgroep met de behandeling van deze 
problematiek. Op 30 juni 2016 was nog geen en-
kele keer vergaderd.

Om te voorkomen dat valse utilitaire voertui-
gen worden vrijgesteld van de CO2-bijdrage, 
beveelt het Rekenhof de RSZ aan de gegevens 
over  de  identificatie  van  lichte  vrachtauto's  te 
verkrijgen van de FOD Financiën. Aan de hand 
van die gegevens zouden de gegevens van de 
DIV immers preciezer kunnen worden gemaakt 
door  voertuigen  die  fiscaal  gezien  niet worden 
omschreven als lichte vrachtauto's, uit te sluiten 
uit de voertuigen die als  ‘utilitair’  ingeschreven 
zijn (bijvoorbeeld op basis van de scheiding tus-
sen de passagiersruimte en de laadruimte voor 
de goederen).

Het Rekenhof herinnert eraan dat het de RSZ is 
toegestaan van de FOD Financiën (directe be-
lastingen) alle informatie te ontvangen op basis 
waarvan de CO2-bijdrage kan worden geïnd.

171 Artikel 13 van de wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, tot wijziging van het arti-
kel dat de CO2-bijdrage invoert.

172 Beheerscomité van de RSZ, 23 oktober 2015, document BC PV 1069. 
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Juistheid van de aangegeven bedragen

De wijze van aangifte van de bijdragen herzien 
en vereenvoudigen door ze te vervangen door 
een automatische berekening per voertuig in de 
DMFA. Die automatisering zou de controle ver-
gemakkelijken en incoherente bedragen voor-
komen.

In 2016 (administratieve instructie 2016/02) is er 
nog steeds geen automatische berekening van 
de bijdrage per voertuig.

Algemene aanbeveling

Gezien de complexe situatie van de solidariteits-
bijdrage en het aantal actoren, deze wettelijke 
regeling evalueren om ze te toetsen aan de be-
oogde doelstellingen.

Het systeem voor de vermindering van de soci-
ale bijdragen werd nog niet geëvalueerd.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2014 dat de 
CO2-sanctie die van toepassing is op de werkge-
vers die nalaten de CO2-bijdrage aan te geven, 
van strafrechtelijke aard is, gezien de grootte 
ervan.
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RSZ: Financiering van de sociale 
secretariaten en controle van 
de transiterende bijdragen
De sociale secretariaten zijn instellingen die door de minister van Sociale Zaken zijn erkend 
en het exclusieve recht hebben de sociale bijdragen die de aangesloten werkgevers moeten 
betalen, te innen en door te storten aan de RSZ. Omdat de betalingstermijnen over het hele 
jaar zijn gespreid, halen de sociale secretariaten financiële inkomsten uit de belegging van 
de bijdragen van de aangesloten werkgevers, die via de rekeningen van de sociale secretari-
aten transiteren alvorens aan de RSZ te worden doorgestort.

De RSZ beschikt niet over precieze gegevens over de bedragen die via de rekeningen van de 
sociale secretariaten passeren, noch over de manier waarop de beleggingen van die bedra-
gen zijn uitgesplitst.

Het Rekenhof formuleerde aanbevelingen in zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid 
(p. 137-142) en maakte in het Boek 2015 een eerste stand van zaken op om te zien in hoeverre 
die aanbevelingen waren opgevolgd (p. 163- 165). Nu heeft het Rekenhof de stand van zaken 
op 30 juni 2016 onderzocht.

Aanbevelingen van het Boek 2014
(p. 137-142)

Stand van zaken op 30 juni 2016

Aan de sociale secretariaten vragen elke drie 
maanden een verslag te bezorgen over het be-
drag en de belegging van de bijdragen, om beter 
te kunnen ramen hoe groot het financiële voor-
deel is dat zij halen uit de belegging van soci-
ale bijdragen die via hun rekeningen transiteren 
voordat ze aan de RSZ worden doorgestort.

De RSZ, de Unie van Sociale Secretariaten 
(USSA) en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
zitten samen in een werkgroep die een eenvor-
mig model heeft uitgetekend voor het financieel 
toezicht door bedrijfsrevisoren op de erkende 
sociale secretariaten.

De  werkgroep  vergaderde  in  september  2015 
en  juni  2016.  Het  project  van  een  eenvormig 
financieel toezicht op de erkende sociale secre-
tariaten heeft vorderingen gemaakt. De unifor-
mering van het toezicht berust op de volgende 
principes:
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1.    Er  wordt  een  eenvormig  boekhoudschema 
gebruikt.

2.    De naleving van regels voor het beleggen van 
transiterende gelden wordt gecertificeerd en 
gevalideerd door de revisor. Een eenvormig 
model voor driemaandelijkse rapportering 
over de belegging van die gelden is goedge-
keurd door de USSA.

3.    De  controle door de  revisor  van  indicatoren 
die het voortbestaan van de erkende sociale 
secretariaten garanderen:
• de liquiditeitsratio;
• een schuldratio van maximaal 60 %;
• een ratio die garandeert dat enkel niet-

transiterende gelden (voornamelijk ei-
gen middelen) op lange termijn geïnves-
teerd worden;

• een ratio die een bepaalde liquiditeit ga-
randeert  en  een  bepaalde  diversificatie 
van de investeringen met eigen midde-
len. Eind juni 2016 is een vergadering ge-
houden over die laatste ratio. De sociale 
secretariaten hebben aanvaard de verde-
ling van hun beleggingen (onroerende, 
aandelen, obligaties) aan te geven. De 
revisor zal vervolgens moeten nagaan of 
die verdeling voorzichtig en correct is ten 
opzichte van de bedragen die als eigen 
middelen worden aangehouden.

De reglementaire jaarlijkse intrest van 25 % per 
dag achterstal toepassen op de sociale secreta-
riaten indien ze tijdig ontvangen werkgeversbij-
dragen niet binnen de vooropgestelde termijn 
doorstorten aan de RSZ.

De  situatie  is  sinds  2015  niet  geëvolueerd.  De 
RSZ blijft de jaarlijkse intrest van 25 % enkel toe-
passen als de bijdragen globaal te laat worden 
doorgestort. Die globale doorstorting groepeert 
alle werkgevers per sociaal secretariaat voor de 
wettelijke termijnen. Het beheerscomité van 
de RSZ heeft een werkgroep opgericht nadat 
twee gesanctioneerde secretariaten in 2014 een 
vrijstelling hadden aangevraagd. De werkgroep 
moest de problematiek van de sancties onder-
zoeken en de regels voor vrijstelling. De RSZ 
vond 25 % een zware sanctie en overwoog mo-
gelijkheden tot vrijstelling bij kleine achterstal-
len.
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RVP: Terugvordering van on-
verschuldigde bedragen
Door gegevens te kruisen, kunnen de controle-instrumenten van de Rijksdienst voor Pensi-
oenen (voortaan de “Federale Pensioendienst”) onterechte betalingen vermijden maar niet 
volledig uitsluiten.

Uit de controle van de rekeningen 2011-2012 bleek dat de financiële rapportering over de te-
rugvordering van onterechte betalingen niet voldoende transparant en volledig was. Daar-
door was het moeilijk de juiste omvang te kennen van de terugvorderingen die de RVP 
jaarlijks uitvoert of kwijtscheldt, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De uitvoering van het volledige “Theseos-programma” in 2013 moest in principe een op-
lossing bieden voor die problemen. Dat programma bestaat uit een reeks modules om het 
uniek pensioendossier te beheren. In 2013 werd de module “betaling” toegevoegd en in ge-
bruik genomen.

In zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat die doelstelling niet 
helemaal was bereikt en formuleerde het een aantal aanbevelingen (p. 93-101). Het gaat nu 
na welk gevolg hieraan werd gegeven op 30 juni 2016.

Aanbevelingen van het Boek 2014
(p. 93-101)

Stand van zaken op 30 juni 2016

Alle verrichtingen opnemen in de rekeningen 
overeenkomstig de geldende waarderingsre-
gels.

De schulden worden sinds 2014 geboekt volgens 
de regel van de vastgestelde rechten. De schuld 
wordt in Theseos geboekt op het moment dat 
ze aan de debiteur wordt betekend. In het geval 
van een kwijtschelding is ofwel de beslissing van 
de administrateur-generaal (ambtshalve kwijt-
schelding), ofwel de verzending van de beslis-
sing van de Raad voor Uitbetaling (het orgaan 
dat binnen de FOD gemachtigd is om dergelijke 
beslissingen te nemen) bepalend voor de regis-
tratie.

Garanderen dat alle terugvorderingen en kwijt-
scheldingen zowel in het betalingsprogramma 
als in het boekhoudprogramma worden opge-
nomen.

Sinds  2016  gebeurt  de  registratie  automatisch 
in beide programma’s, behalve voor ambtshalve 
kwijtscheldingen. Vóór 2016 werd dit  soort be-
dragen pas aangerekend in het laatste kwartaal 
van het jaar. Een onverschuldigd bedrag wordt 
ambtshalve kwijtgescholden als het om een 
te klein bedrag gaat of als er sprake is van een 
administratieve dwaling in toepassing van het 
handvest van de sociaal verzekerde. Een ambts-
halve kwijtschelding kan betrekking hebben op 
een bedrag van 150 euro of minder. Het is de ad-
ministrateur-generaal die de beslissing neemt.



OPVOlGING VAN AANBEVElINGEN 2014-2015 / 169

Alle correcties en regularisaties die geen aanlei-
ding geven tot een effectieve terugvordering uit 
de ontvangstenrekeningen verwijderen om de 
terug te vorderen bedragen niet te overschat-
ten en het beginsel van de getrouwe weergave 
te respecteren.

De manier waarop Theseos momenteel is ge-
concipieerd maakt het nog steeds niet mogelijk 
tegemoet te komen aan deze aanbeveling. 

Verrichtingen in verband met terugvorderingen 
voor rekening van andere OISZ in aparte reke-
ningen boeken en jaarlijks inventariseren.

Die verrichtingen worden nog altijd niet in apar-
te rekeningen geboekt.

Via Theseos kan wel een jaarlijkse inventaris 
worden opgevraagd van de aanvragen tot in-
houding en van de teruggevorderde bedragen.

Periodiek rapporteren aan de Raad voor Uitbeta-
ling over de ambtshalve kwijtscheldingen en de 
kwijtscheldingen op aanvraag.

Er is geen periodiek verslag maar de bedragen 
van de ambtshalve kwijtscheldingen kunnen 
op aanvraag worden verkregen bij het Centrum 
voor Informatieverwerking.
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RVA: Door de uitbetalings- 
instellingen te financieren  
onterechte werkloosheidsuit-
keringen
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verifieert de betalingen van de werkloos-
heidsuitkeringen door de uitbetalingsinstellingen en aanvaardt ze, verwerpt ze of schakelt 
ze uit. De uitbetalingsinstellingen moeten zelf de bedragen terugvorderen die de RVA de-
finitief verwerpt of uitschakelt. Die bedragen houden een financieel risico in doordat ze 
beschikbaar moeten zijn in de opdrachtenboekhouding van de uitbetalingsinstellingen.

Uit de financiële analyse van de uitbetalingsinstellingen is gebleken dat het risico reëel is 
dat een uitbetalingsinstelling over onvoldoende middelen beschikt om op termijn de defi-
nitief verworpen en uitgeschakelde bedragen te blijven financieren. Daardoor zou de RVA 
kunnen worden geconfronteerd met niet-invorderbare bedragen als een uitbetalingsinstel-
ling zijn activiteit zou stopzetten of insolvabel zou worden. Het Rekenhof formuleerde een 
aanbeveling in dit verband in zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid (p. 89-92). Het gaat 
hier na welk gevolg daaraan werd gegeven op 30 juni 2016.

Aanbeveling van het Boek 2014
(p. 89-92) Stand van zaken op 30 juni 2016

De nodige garanties inbouwen om de rekening-
courant te kunnen vereffenen ingeval een uitbe-
talingsinstelling zijn activiteit zou stopzetten of 
insolvabel zou worden.

De RVA heeft in artikel 43 van zijn bestuursover-
eenkomst  2016-2018  een  engagement  inge-
schreven i.v.m. het financiële risico bij de finan-
ciering van verworpen of uitgeschakelde sociale 
uitkeringen.

Hij heeft een voorstel uitgewerkt met gedetail-
leerde principes van een borgstelling door de 
uitbetalingsinstellingen. In zijn vergadering van 
19 mei  2016 herinnerde  zijn  beheerscomité  er-
aan dat dat voorstel zou moeten worden onder-
zocht tijdens een volgende zitting.
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RVA: Omvang van de terugge-
vorderde uitkeringen
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) wordt geconfronteerd met een sterke toena-
me aan terug te vorderen uitkeringen. De informatie die daarover openbaar wordt gemaakt, 
is onvoldoende transparant, onder meer wat de inbaarheid van die vorderingen betreft.

In zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid had het Rekenhof de RVA aanbevolen het admi-
nistratieve beheer van die vorderingen te verbeteren en de nodige provisies aan te leggen 
in zijn rekeningen (p. 83-88). Het Rekenhof gaat hier na welk gevolg is gegeven aan die 
aanbeveling van 2014 op 30 juni 2016.

Aanbeveling van het Boek 2014
(p. 87-88) Stand van zaken op 30 juni 2016

Vanuit het principe van voorzichtigheid de pro-
blematische invordering van een groot deel 
van de onverschuldigde uitkeringen tot uiting 
brengen in de rekeningen van de RVA. Volgens 
de boekhoudkundige voorschriften moeten im-
mers provisies worden aangelegd voor verlie-
zen, minderwaarden en lasten die, hoewel ze 
nog  niet  definitief  zijn  verwezenlijkt,  reeds  als 
waarschijnlijk kunnen worden beschouwd.

In  artikel  56  van  zijn  bestuursovereenkomst 
2016-2018  is  de  RVA  het  engagement  aange-
gaan de problematische invordering van een 
groot deel van de onverschuldigde uitkeringen 
in de rekeningen van de RVA tot uiting te bren-
gen vanuit het principe van de voorzichtigheid.

De bij de boeking van waardeverminderingen op 
dubieuze vorderingen toe te passen boekhoud-
kundige principes werden goedgekeurd door het 
beheerscomité op 18 februari 2016. De boeking 
van de dubieuze debiteuren en van de ermee 
verband houdende waardeverminderingen in de 
boekhouding van de RVA is gepland vanaf de af-
sluiting van boekjaar 2016.

Aanpassen van het administratief beheer van 
de vorderingen. Een goed inzicht in het normaal 
te verwachten terugbetalingspatroon is immers 
noodzakelijk, zowel chronologisch als naarge-
lang van de verschillende groepen debiteuren.

Aan de hand van die informatie kan de RVA in 
zijn jaarverslagen ook een vollediger en consis-
tenter beeld schetsen over de teruggevorderde 
uitkeringen, bv. door een onderscheid te maken 
tussen werkelijk onverschuldigde en provisio-
neel verschuldigde uitkeringen.

Er werd een boekingsschema opgesteld voor de 
aparte verwerking van de terugvorderingen van 
provisionele uitkeringen die de RVA heeft uit-
betaald in afwachting van een vergoeding door 
het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen 
(FSO). Het is van toepassing sinds 1 januari 2016.



172

RJV: Uitbetaling van vakantie-
gelden
Het Rekenhof heeft de gevolgen onderzocht die de wetswijziging betreffende de uitbetaling 
van het vakantiegeld heeft voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Vanaf het jaar 
2011 is de uitbetaling van het vakantiegeld via overschrijving de regel, terwijl dat in de jaren 
voordien via cheque gebeurde.

Omdat de RJV niet steeds beschikte over het rekeningnummer van de begunstigde om 
de uitbetaling via overschrijving te kunnen uitvoeren, was er in 2011 een sterke toename 
van nog uit te betalen vakantiegelden. In 2012 heeft de RJV de informaticatoepassing voor 
de uitbetaling en de vaststelling van het vakantiegeld aangepast waarbij hij het recht op 
vakantiegeld niet meer vaststelde als hij niet beschikte over een correct rekeningnummer. 
Om deze rekeningnummers te verkrijgen, heeft de RJV diverse initiatieven genomen maar 
die waren niet allemaal succesvol.

Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid een aantal aanbevelingen 
gedaan (p. 119-126). In dit Boek geeft het de stand van zaken op 30 juni 2016.

Aanbeveling van het Boek 2014
(p. 119-126) Stand van zaken op 30 juni 2016

Het Rekenhof dringt erop aan dat de RJV steeds 
het recht op vakantiegeld vaststelt zodat alle 
schulden correct in de balans verschijnen. Bo-
vendien moet de RJV in samenspraak met de 
toezichthoudende minister nagaan of nog ande-
re stappen mogelijk zijn om de nog ontbrekende 
rekeningnummers te achterhalen. Hierbij moet 
worden onderzocht in welke mate de privacy-
wetgeving, die in hoofdzaak dient ter bescher-
ming van de persoonsinformatie, verhindert dat 
de rechten van de betrokken arbeiders gevrij-
waard blijven.

De toezichthoudende minister heeft aan de RJV 
een analyse gevraagd om het gemiddelde pro-
fiel  van de benadeelde begunstigde  in  kaart  te 
brengen alsook het gemiddelde bedrag per be-
nadeelde te berekenen.

Uit die analyse bleek dat het gemiddelde bedrag 
per benadeelde klein is en dat er geen grote ver-
schillen zijn in vergelijking met de situatie ten 
tijde van de vakantiecheques. Daaruit besluit de 
minister van Werk, Economie en Consumenten 
dat het onmogelijk is om deze situatie recht te 
trekken en dat het overbodig lijkt een groot be-
drag te investeren in datamatching om aan de 
correcte rekeningnummers van de betrokken 
arbeiders te komen. De minister heeft bijgevolg 
beslist om geen verdere stappen te onderne-
men.
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DIBISS: Oprichting van de Dienst 
voor de Bijzondere Socialeze-
kerheidsstelsels
De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) werd op 1 januari 2015 op-
gericht en heeft de opdrachten overgenomen van de Dienst voor Overzeese Sociale Zeker-
heid (DOSZ) en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatse-
lijke Overheidsdiensten (RSZPPO), die binnen de DIBISS werden gefuseerd. De RSZPPO 
was bevoegd voor de plaatselijke overheidsdiensten. De DOSZ, van zijn kant, beheerde een 
facultatief socialezekerheidssysteem voor personen die buiten de Europese Economische 
Ruimte en Zwitserland werken.

Het Rekenhof had de oprichting van de DIBISS onderzocht in zijn Boek 2015 over de Sociale 
Zekerheid. Het ging daarbij na welk gevolg werd gegeven aan de voornaamste aanbevelin-
gen die het sinds 2006 had geformuleerd in verband met de DOSZ en de vooruitzichten van 
de DIBISS.

Het stelde vast dat de doelstellingen in de bestuursovereenkomst 2015 van de DIBISS een 
eerste stap in de goede richting waren na een lange periode waarin de overzeese sociale 
zekerheid werd beheerd zonder bestuursovereenkomst. Het was echter van oordeel dat de 
verregaande hervorming van het overzeese socialezekerheidsstelsel geen nieuwe vertraging 
mocht oplopen. Ook wees het erop dat er stappen waren ondernomen die zouden kunnen 
leiden tot het verdwijnen van de DIBISS, dat er verschillende bevoegdheidsoverdrachten 
van de DIBISS waren overwogen en dat de kosten van de toekomstige fusies bovenop de nog 
niet afgeloste kosten van de oprichting van de DIBISS zouden komen.

Het Rekenhof onderzoekt hier de uitvoering van zijn aanbevelingen op 30 juni 2016. Het 
maakt een stand van zaken op van de overname van de bevoegdheden van de DIBISS door 
de Federale Pensioendienst, Famifed en de RSZ. Het wijdt in deel II van dit Boek ook een 
artikel aan de financiering van de overzeese sociale zekerheid.

Aanbeveling van het Boek 2014
(p. 99-111) Stand van zaken op 30 juni 2016

Nagenoeg tien jaar na het eerste verslag van het 
Rekenhof laat de verregaande hervorming van 
de overzeese sociale zekerheid nog steeds op 
zich wachten. Het Rekenhof beveelt dan ook aan 
de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving 
op de overzeese sociale zekerheid niet opnieuw 
te vertragen.

De nieuwe wetgeving op de overzeese sociale 
zekerheid zou aanvankelijk op 1 januari 2016 van 
kracht worden, maar werd uitgesteld tot 1 janu-
ari 2017.

De hervormingswerkzaamheden zijn nog steeds 
aan de gang en er werd geen enkel wetsontwerp 
ingediend bij het parlement.

Op 14 maart 2016 werd een nota over de hervor-
ming van de uitgestelde verzekering geneeskun-
dige verzorging voorgelegd aan het beheersco-
mité van de overzeese sociale zekerheid van de 
DIBISS.
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Naar aanleiding van de overdracht van de kin-
derbijslag aan de gemeenschappen en de bespa-
ringsmaatregelen die de regering oplegde, zijn 
stappen ondernomen die zouden kunnen lei-
den tot het verdwijnen van de DIBISS. Verschil-
lende bevoegdheidsoverdrachten van de DIBISS 
worden momenteel overwogen. De kosten van 
toekomstige fusies zouden zo bovenop de nog 
niet afgeloste kosten van de oprichting van de 
DIBISS kunnen komen.

Federale Pensioendienst

De wet van 18 maart 2016173 regelt onder meer 
de overdracht, vanaf 1 januari 2017, van bepaal-
de bevoegdheden van de DIBISS naar de Fede-
rale Pensioendienst. Het gaat om de opdrachten 
in verband met de pensioenen van de sector van 
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
en om de Gemeenschappelijke Sociale Dienst 
van de Provinciale en Plaatselijke Overheids-
diensten.

Famifed

De ministerraad heeft op 12 november 2015 een 
ontwerpprotocol over de integratie van de tak 
kinderbijslag van de DIBISS goedgekeurd. Dat 
protocol bepaalt dat de opdrachten van de DI-
BISS in verband met de kinderbijslagen vanaf 
1  september  2016  worden  overgeheveld  naar 
Famifed.

De taken in verband met de nieuwe aanvragen 
zullen echter vanaf 1 juli 2016 door Famifed wor-
den uitgeoefend. Het personeel van de DIBISS 
dat de kinderbijslagen beheert, wordt op 1 sep-
tember  2016  naar  Famifed  overgeheveld.  Het 
gedeelte van het ondersteunende personeel van 
de DIBISS dat naar Famifed moet worden over-
geheveld, zal uiterlijk op 31 december 2016 wor-
den overgeheveld.

RSZ

Op 2 mei 2016 werd een wetsontwerp ingediend 
bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot 
toewijzing van nieuwe inningsopdrachten, over-
dracht van bepaalde opdrachten en van een deel 
van het personeel van de DIBISS aan de RSZ, en 
tot regeling van diverse aangelegenheden met 
betrekking tot Famifed en de Federale Pensi-
oendienst.

Dat ontwerp voorziet in de overdracht naar de 
RSZ van de andere opdrachten van de DIBISS 
die niets te maken hebben met de kinderbijsla-
gen, de pensioenen en de Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten. De integratie zou op 1 janu-
ari 2017 gebeuren. Het ontwerp voorziet ook in 
de overheveling van het personeel en de materi-
ele middelen voor de overgedragen opdrachten 
alsook van het ondersteunende personeel.

173  Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioen-
dienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van 
de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialeze-
kerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de 
Bijzondere socialezekerheidsstelsels.
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HVKZ: Beheer en organisatie
In zijn Boek 2012 over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat de Hulp- en Voor-
zorgskas voor Zeevarenden (HKVZ) door haar geringe omvang te weinig middelen had op 
het vlak van infrastructuur en organisatie, personeel en beheer om haar opdrachten naar 
behoren uit te voeren. In 2015 bleken de meeste van de in 2012 vastgestelde problemen nog 
actueel. Omdat de openbare instellingen van sociale zekerheid in de volgende jaren moeten 
besparen op hun werkingskosten, drong het Rekenhof er in zijn Boek 2015 over de Sociale 
Zekerheid op aan dat zou worden onderzocht of de HVKZ als afzonderlijke instelling nog 
moet blijven bestaan (p. 113-117). In dit Boek geeft het Rekenhof een stand van zaken op 
30 juni 2016.

Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 113-117)

Stand van zaken op 30 juni 2016

Het wettelijke kader aanpassen aan de realiteit. Het wettelijk kader is nog steeds niet gemoder-
niseerd.

Een oplossing zoeken voor het personeelstekort 
bij de administratieve ondersteuning en het da-
gelijks beheer, dat een risico vormt voor de wer-
king van de instelling.

Aanpassing van de informaticaomgeving (o.a. 
samenwerking met de HZIV om de rechten van 
de zeevarenden te vrijwaren) zodat instellingen 
in de toekomst optimaal informatie kunnen uit-
wisselen.

Het is de bedoeling om de activiteiten van de 
HVKZ  vanaf  1  januari  2018  te  integreren  in  de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(HZIV). Begin juli 2016 is aan het beheerscomité 
van de HVKZ een visienota voorgelegd over de 
juridische en organisatorische aspecten van die 
integratie.

In afwachting daarvan werkt de HVKZ al intens 
samen met het HZIV.

Integratie van de HVKZ in een groter geheel om 
de  beschikbare  werkingsmiddelen  efficiënt  te 
gebruiken en te zoeken naar maximale synergi-
een.

Onderzoeken of een afzonderlijke instelling voor 
het  stelsel  van  de  zeelieden  economisch  en  fi-
nancieel nog verantwoord is.

In samenspraak met de verschillende partners 
nagaan of een integratie van de instellingen een 
oplossing kan zijn.
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SIGeDIS vzw: Financiering van 
de projecten
De vzw SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales) werd op-
gericht in 2006 op initiatief van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Pensioendienst 
voor de Overheidsssector (PDOS), de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ), de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Sociale Zekerheid (koninklijk besluit 
van 12 juni 2006).

De vzw voert een geheel aan projecten uit voor rekening van de openbare instellingen van 
de sociale zekerheid in het kader van haar wettelijke opdracht betreffende het beheer van 
de loopbaangegevens van de Belgische burgers. De vzw biedt haar leden een technisch 
ondersteuningsplatform zodat zij een betere dienstverlening en informatie kunnen bieden 
aan de burger.

De financiering van de vzw is voornamelijk afkomstig van de OISZ en in mindere mate van 
de FOD Sociale Zekerheid. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de vzw in de loop der jaren 
aanzienlijke overschotten heeft gegenereerd en over overvloedige reserves beschikte.

Het Rekenhof formuleerde hierover aanbevelingen in zijn Boek 2015 over de Sociale Zeker-
heid (p. 153-157). Het gaat hier na welk gevolg daaraan werd gegeven op 30 juni 2016.

Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 153-157) Stand van zaken op 30 juni 2016

Voor elk project samenwerkingsakkoorden slui-
ten met de financierende instellingen met duide-
lijke afspraken over de financiering ervan, over 
de jaarlijkse afrekening en over de terugstorting 
van financiële middelen tijdens het project zodat 
SIGeDIS die correct in haar rekeningen kan op-
nemen.

De bestaande samenwerkingsakkoorden wer-
den nog niet herzien. De financieringsmodalitei-
ten die het Rekenhof had aanbevolen, zijn er niet 
in opgenomen.

Erover waken dat een budget wordt opgemaakt 
dat overeenstemt met de realisaties en dat het 
wordt aangepast in de loop van het jaar, reke-
ning houdend met de tijdens de voorgaande 
jaren vastgestelde grote overschattingen, zodat 
de kost van de projecten wordt gedragen door 
de instellingen of diensten voor wie ze worden 
ontwikkeld.

De opmaak van het budget van SIGeDIS is voor 
een groot deel gebaseerd op de door de verle-
ners van informaticadiensten bezorgde schattin-
gen. In 2015 had 60 % van de uitgaven in verband 
met de projecten te maken met informatica. Ze 
werden voor meer dan 22 % overschat. SIGeDIS 
werkt actief samen met zijn dienstverleners om 
de ramingen te verbeteren. Voorts voert de vzw 
een budgettaire opvolging uit zodat de vragen 
om fondsen in de loop van het jaar kunnen wor-
den aangepast.
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De overtollige middelen terugstorten aan de 
instellingen  die  SIGeDIS  financieren  of  ze  als 
schuld opnemen in de rekeningen, overeenkom-
stig de koninklijke besluiten m.b.t. de jaarlijkse 
door de FOD Sociale Zekerheid gestorte toelage.

SIGeDIS bewaart de overschotten als bestemde 
fondsen op basis van het advies van de rekenin-
gencommissaris. Bij gebrek aan eigen fondsen 
gebruikt de vzw de overschotten als werkkapi-
taal.

Op  31  december  2015  bedroeg  het  saldo  van 
die  overschotten  16,9 miljoen  euro,  een daling 
van nagenoeg 6,3 miljoen euro ten opzichte van 
2014.  Die  daling  vloeit  voornamelijk  voort  uit 
de  onderfinanciering  van  sommige  projecten. 
Voorts heeft SIGeDIS, ingevolge de beslissing 
van  de  interkabinettenwerkgroep  van  28  no-
vember  2013  over  het  gebruik  van  de  reserves 
van SIGeDIS bij de financiering van het Athena-
project en de pensioenmotor, een deel van de 
fondsen die voor andere projecten waren gere-
serveerd een nieuwe bestemming gegeven.
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