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1� Het�FSO�is�niet�als�OISZ�opgenomen�in�het�koninklijk�besluit�van�3�april�1997.�Het�FSO�is�opge-
richt�bij�de�RVA,�maar�heeft�een�eigen�rechtspersoonlijkheid.�Artikel�30�van�de�wet�van�26�juni�2002�
betreffende�de�sluiting�van�de�ondernemingen�bepaalt�dat�het�beheer�en�het�toezicht�op�dit�fonds�
worden�uitgeoefend� volgens�de�wettelijke� en� reglementaire�bepalingen�die�gelden� voor�de�RVA.�
Daarom�wordt�het�FSO�in�dit�Boek�ook�opgenomen�onder�de�instellingen�van�sociale�zekerheid.

Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)

Dienst�voor�de�Overzeese�Sociale�Zekerheid DOSZ

eHealth-platform eHealth

Fonds�tot�Vergoeding�van�de�ingeval�van�Sluiting�van�
Ondernemingen�Ontslagen�Werknemers1

FSO

Fonds�voor�Arbeidsongevallen FAO

Fonds�voor�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�Kinderbijslag�voor�Werknemers RKW

Rijksdienst�voor�Pensioenen RVP

Rijksdienst�voor�Sociale�Zekerheid RSZ

Rijksdienst�voor�Sociale�Zekerheid�van�Provinciale�en�
Plaatselijke�Overheidsdiensten

RSZPPO

Rijksinstituut�voor�de�Sociale�Verzekeringen�der�Zelfstandigen RSVZ

Rijksinstituut�voor�Ziekte-�en�Invaliditeitsverzekering RIZIV
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Inleiding

Eerste Boek over de Sociale Zekerheid

De�hervorming�van�de�rijkscomptabiliteit�voert�een�geïntegreerde�boekhoudkun-
dige�en�budgettaire�organisatie� in�die�van�toepassing� is�op�alle�diensten�van�de�
federale�Staat�(Fedcomproject).�Ze�is�echter�niet�van�toepassing�op�de�openbare�
instellingen� van� sociale� zekerheid� (OISZ)� en� de� enkele� instellingen� van� sociale�
zekerheid�van�categorie�D�opgenomen�in�de�wet�van�16�maart�1954.

In�dat�opzicht�vormt�de�sociale�zekerheid�een�afzonderlijke�entiteit�met�een�eigen�
budgettair�en�boekhoudkundig�systeem,�waarvan�de�verrichtingen�niet�in�de�jaar-
rekening�van�de�Staat�worden�opgenomen.�De�rekeningen�van�de�OISZ�worden�
trouwens�volgens�een�apart�tijdschema�afgesloten.�

Die�hervorming�wordt�sinds�2009�(gedeeltelijk)�ingevoerd.�

Het�Rekenhof�heeft�bijgevolg�beslist�om�vanaf�zijn�167e�Boek,�over�het�jaar�2009,�
zijn�opmerkingen�over�de�OISZ�niet�meer�op�te�nemen�in�zijn�jaarlijkse�boek�over�
de�algemene�rekeningen�van�de�Staat,�maar�ze�voortaan�in�een�afzonderlijk�boek�
op�te�nemen.�

Dit�boek�onderzoekt�dus�de�takken�die�de�OISZ�beheren.�Het�behandelt�niet�de�
sectoren� die� rechtstreeks� worden� gefinancierd� met� kredieten� van� de� begroting�
van�de�federale�Staat,�zoals�de�verschillende�vormen�van�sociale�bijstand.�

Het� eerste� boek� van� het� Rekenhof� over� de� sociale� zekerheid� is� opgebouwd� uit�
vier�delen:�

•� Deel� I� gaat� over� de� begrotingsontvangsten� en� -uitgaven� van� de� globale�
beheren�van�de�sociale�zekerheid.

•� Deel� II� schetst� de� financiële� toestand� van� de� globale� beheren:� thesaurie,�
reserves,�schulden.

•� Deel� III� licht� de� voornaamste� vaststellingen� toe� van� de� controles� van� de�
rekeningen�van�de�OISZ.

•� Deel�IV�groepeert�specifieke�onderzoeken.�

Resultaten van de sociale zekerheid in 2009

De�ontvangsten�en�uitgaven�van�de�sociale�zekerheid�in�2009�blijven�gekenmerkt�
door�de�economische�en�financiële�crisis.

Op�het�einde�van�het� jaar�tonen�de�(voorlopige)�resultaten�van�de�FOD�Sociale�
Zekerheid,�voor�de�gehele�sociale�zekerheid,�een�tekort�van�1,8�miljard�euro,�ter-
wijl�de�initiële�begroting�uitging�van�een�overschot�van�0,44�miljard�euro.�

Het� aandeel� van� de� bijdragen� in� de� totale� ontvangsten� van� de� gehele� sociale�
zekerheid�bleef�stabiel�(ongeveer�64�%).�

De� vertraging� van�de�economische�activiteit� heeft� geleid� tot� een�mindere�groei�
van� ontvangsten� dan� initieel� geraamd� (−�1,9� miljard� euro)� in� het� stelsel� van� de�
werknemers.�

In�2009�stegen�de�uitgaven�voor�prestaties�ten�opzichte�van�2008,�in�de�meeste�
takken�van�de�sociale�zekerheid,�zowel�in�het�stelsel�van�de�werknemers�als�in�dat�
van�de�zelfstandigen.�Dat�was�in�het�bijzonder�zo�voor�de�geneeskundige�verzor-
ging,� waarvan� de� uitgaven� ten� opzichte� van� 2008� met� 1,4� miljard� euro� stegen�
(+�6,9�%),�de�werkloosheidsuitgaven�(met� inbegrip�van�de� loopbaanonderbreking�
en�de�brugpensioenen,�+�1,2�miljard�euro�of�+�15,1�%)�en�de�pensioenen�van�de�
werknemers�en�de�zelfstandigen�(+�1,1�miljard�euro�of�+�5,6�%).
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Deel I 
Uitvoering van de 
begroting 2009
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2� Nationale�Bank�van�België,�Verslag 2009 – Economische en financiële evolutie.�Ter�beschikking�
op�www.bnb.be.

Hoofdstuk 1 
Budgettaire context

De� opmaak� van� de� begroting� 2009� en� de� uitvoering� ervan� werden� gekenmerkt�
door�een�vertraging�in�de�economische�activiteit�en�een�daling�van�de�werkgele-
genheid.

De�vertraging�van�de�activiteit�in�de�sector�van�de�loontrekkenden�en�de�zelfstan-
digen�heeft�zich�echter�niet�vertaald�in�een�daling�van�de�ontvangsten�uit�bijdragen.�
Bij� de� loontrekkenden�werden�de�geïnde�sociale�bijdragen�onder�meer�beïnvloed�
door�een�gemiddelde�stijging�van�de�lonen�die�in�2009�op�2,5�%�geraamd�werd2.�In�
het�stelsel�van�de�zelfstandigen�is�er�overigens�geen�rechtstreeks�verband�tussen�
het�niveau�van�de�bijdragen�en�de�economische�context�van�dat�jaar,�aangezien�de�
bijdragen�2009�berekend�worden�op�basis�van�de�inkomsten�van�2006.

Door�het�stelsel�van�de�loontrekkenden�en�het�stelsel�van�de�zelfstandigen�samen�
te�nemen,�zijn�de�ontvangsten�voor�alle� takken�van�de�sociale�zekerheid�samen�
als�volgt�geëvolueerd:�

Tabel 1 – Ontvangsten van de sociale zekerheid (in miljoen euro)

2007 2008 2009

Bijdragen 39.887,4 42.427,4 43.535,8
Tegemoetkoming�van�de�Staat 6.645,9 6.993,8 7.120,9
Alternatieve�financiering 11.139,8 12.422,5 12.556,4
Andere�ontvangsten 3.685,7 4.305,2 4.525,9
TOTAAL 61.358,8 66.148,9 67.739,0

Bron:�samengevoegde�gegevens�op�basis�van�cijfers�meegedeeld�door�de�FOD�Sociale�Zekerheid

In� 2009� namen� de� sociale� bijdragen� 64,27�%� van� de� financiering� van� de� sociale�
zekerheid�voor�hun�rekening.�

Tabel 2 – Verdeling van de ontvangsten (in miljoen euro)

2007 2008 2009

Bijdragen 65,01�% 64,14�% 64,27�%
Tegemoetkoming�van�de�Staat 10,83�% 10,57�% 10,51�%
Alternatieve�financiering 18,16�% 18,78�% 18,54�%
Andere�ontvangsten 6,01�% 6,51�% 6,68�%

In�2009�stegen�wel�de�prestaties�ten�opzichte�van�2008,�in�de�meeste�takken�van�
de� sociale� zekerheid,� zowel� in� het� stelsel� van�de�werknemers�als� in� dat� van�de�
zelfstandigen.� Dat� was� in� het� bijzonder� zo� voor� de� geneeskundige� verzorging,�
waarvan�de�uitgaven�ten�opzichte�van�2008�met�1,4�miljard�euro�stegen�(+�6,9�%),�
de� werkloosheidsuitgaven� (met� inbegrip� van� de� loopbaanonderbreking� en� de�
brugpensioenen,�+�1,2�miljard�euro�of�+�15,1�%)�en�de�pensioenen�van�de�werk-
nemers�en�de�zelfstandigen�(+�1,1�miljard�euro�of�+�5,6�%).



Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010 9

3� Saldo�berekend�door�de�begrotingsresultaten�van�de�globale�beheren�van�de�werknemers,�de�zelf-
standigen�en�van�de�tak�geneeskundige�verzorging�te�groeperen.

Het� Europese� Groei-� en� Stabiliteitspact� verbindt� de� lidstaten� ertoe� te� streven�
naar�een�begrotingsevenwicht�en�de�rijksschuld�onder�de�grens�van�60�%�van�het�
BBP�te�houden.

Om� het� hoofd� te� bieden� aan� de� hogere� uitgaven� voor� de� vergrijzing� en� aan� de�
snelle�evolutie�van�de�werkloosheid,�heeft�de�regering�in�de�gegeven�omstandig-
heden�diverse�maatregelen�genomen.

De�begroting�2009�kenmerkt�zich�door�een�reeks�specifieke�regeringsmaatregelen�
die�eerst�en�vooral�tot�doel�hadden�de�bedrijven�te�steunen�in�tijden�van�crisis�door�
een�plan�voor�economisch�herstel� te�ontwikkelen.�De� regering�wou�ook�de�strijd�
tegen�de�sociale� fraude�voortzetten�door�onterechte�betalingen�op� te�sporen�en�
het�mogelijk� te�maken� ze� terug� te� vorderen.�Daarnaast� rekende�de� regering�op�
diverse�ontvangsten�die�de�financiële�situatie�van�het�Globaal�Beheer�van�de�werk-
nemers�moesten�opkrikken.�Ook�waren�er�besparingen�gepland�voor�het�gewone�
tijdskrediet.�

De�reikwijdte�en�het�resultaat�van�de�regeringsmaatregelen�worden�in�detail�uit-
eengezet�in�punt�3�van�hoofdstuk�3.

Bij�de�opmaak�van�de�initiële�begroting�rekende�de�regering�op�een�globaal�over-
schot�van�444,9�miljoen�euro�voor�de�hele�sociale�zekerheid3.�

Vanaf�maart�2009�toonde�de�begrotingscontrole�aan�dat�het�groeipercentage�van�
het�BBP�achteruitging�en�dat� de�werkgelegenheid� afnam,�wat� zich� vertaalde� in�
een�deficit�van�naar�schatting�1.859,39�miljoen�euro.

Op�het�einde�van�het�begrotingsjaar�geven�de�voorlopige�gegevens�van�de�FOD�
Sociale�Zekerheid�een�totaal�tekort�van�1.834,68�miljoen�euro�.
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4� Die� ontvangsten� worden� opgesomd� in� artikel�22,� §�2,� van� de� wet� van� 29�juni�1981� houdende��
algemene�beginselen�van�de�sociale�zekerheid�voor�werknemers.

Hoofdstuk 2 
Controle van de coherentie van de begrotingsgegevens

Sinds 2008 bestaat een forfaitaire financieringsregeling voor de tak van de 
geneeskundige verzorging. Die regeling stapt dus af van het principe dat finan
ciering gebeurt volgens de behoeften, het principe dat tot dan toe in het Globaal 
Beheer van alle takken van de sociale zekerheid werd gebruikt.

De tabellen die de FOD Sociale Zekerheid opstelt om rekenschap af te leggen 
van de uitvoering van de begroting van de sociale zekerheid, werden aan die 
evolutie aangepast om het begrotingsresultaat van de sector van de genees
kundige verzorging apart te kunnen weergeven. De RSZ, het RSVZ en het RIZIV 
blijven echter de ontvangsten van de sector van de geneeskundige verzorging 
beperken tot de werkelijke behoeften van het RIZIV voor de dekking van de 
prestaties.

1 Boekhoudingsprincipes

Het�financieel�beheer�van�de�sociale�zekerheid�werd�in�1995�geglobaliseerd�voor�
het�stelsel�van�de�werknemers�en�in�1997�voor�het�stelsel�van�de�zelfstandigen.�
Volgens�de�principes�van�het�Globaal�Beheer�globaliseren�de�RSZ�en�het�RSVZ�
de� middelen� van� de� sociale� zekerheid4� die� hoofdzakelijk� bestaan� uit� de� sociale�
bijdragen,�de�tegemoetkoming�van�de�Staat�en�de�alternatieve�financiering.�Ver-
volgens�verdelen�ze�die�middelen�over�de�OISZ�die�de�verschillende�takken�van�
de�sociale�zekerheid�beheren,�op�basis�van�hun�behoeften�om�de�sociale�presta-
ties�en�hun�administratiekosten�te�dekken.

Op�grond�van�het�principe�van�het�Globaal�Beheer�moesten�alle�ontvangsten�van�
de�sociale�zekerheid�worden�geboekt�bij�de�RSZ,�voor�de�werknemers,�en�bij�het�
RSVZ,�voor�de�zelfstandigen.�De�andere�OISZ,�die�de�sociale�prestaties�van�de�
verschillende� takken�moeten� toekennen�en�betalen,�krijgen�ontvangsten�die�van�
de�globale�beheren�worden�overgedragen.�

De�geneeskundige�verzorging�heeft�een�specifieke�financieringsregeling.�Voor�die�
tak� legt� de� wet� immers� sinds� 1995� een� jaarlijkse� begrotingsdoelstelling� vast.�
Sinds�de�wet�van�31�januari�2007�betreffende�de�financiering�van�de�geneeskun-
dige�verzorging�van�kracht� is,�stemt�die�begrotingsdoelstelling�overeen�met�een�
gewaarborgde� financiering� die� in� de� wet� is� vastgelegd.� Die� financiering� wordt�
gedekt�door�een�tegemoetkoming�van�de�globale�beheren,�die�beperkt�is�tot�het�
groeipercentage�van�de�bijdragen,�en�door�een�aanvullende�alternatieve�financie-
ring�voor�de�rest.�Aldus� is,�althans�vanaf�2008,�deze�regeling�afgestapt�van�het�
gewone�principe�waarbij�de�behoeften�door�de�globale�beheren�worden�gedekt.�

Door�die�financieringswijze�komt�de�tak�van�de�geneeskundige�verzorging�apart�te�
staan�van�het�geheel�van�de�ontvangsten�van�de�globale�beheren,�aangezien�een�
deel�van�de�bijdragen�en�een�aanvullende�alternatieve�financiering�speciaal�voor�
die�tak�bestemd�worden.

De�financiering,�die�gelijk�is�aan�het�bedrag�van�de�begrotingsdoelstelling,�stemt�
overigens�niet�overeen�met�het�bedrag�van�de�uitgaven�voor�geneeskundige�ver-
zorging.
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5� Artikel�111�van�de�programmawet�van�27�december�2006.
6� Beperkte�financiële�tegemoetkoming�van�de�globale�beheren�en�aanvullende�alternatieve�financie-

ring.
7� In�het�artikel�over�de�evolutie�van�de�groeinorm�in�deel�IV�van�dit�boek,�wordt�in�detail�ingegaan�op�

de�oorsprong�van�de�liquiditeitsoverschotten,�de�boeking�ervan�in�de�wachtreserve�en�de�werking�
van�die�wachtreserve.

8� Door�het�RIZIV�vastgesteld�bedrag�vóór�de�voorlopige�afsluiting�van�het�dienstjaar�2009.

De�wetgeving�over�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzor-
ging�bepaalt�tot�slot�dat�dat�fonds�wordt�gestijfd�door�de�eventuele�boni� inzake�
geneeskundige�verzorging5.

2 Voorstelling van het begrotingsresultaat

Jaarlijks�stelt�de�FOD�Sociale�Zekerheid�tabellen�op�om�rekenschap�af�te�leggen�
over�de�uitvoering�van�de�begroting�van�de�sociale�zekerheid.�Die�tabellen�werden�
in�2008�aangepast�om�naast�het�resultaat�van�de�twee�globale�beheren�ook�het�
begrotingsresultaat� van� de� sector� van� de� geneeskundige� verzorging� weer� te�
geven.�De� voorlopige� resultaten� van�de� twee�globale�beheren�worden� voor� alle�
takken�van�de�sociale�zekerheid�op�geconsolideerde�wijze�voorgesteld.

De� tabellen� om� de� voorlopige� resultaten� van� de� globale� beheren� te� berekenen,�
vermelden� de� verworven� rechten� overeenkomstig� de� wetgeving� betreffende� de�
financiering� van� de� geneeskundige� verzorging,� als� uitgaven� voor� overdrachten�
naar�het�RIZIV.�Doordat�de�uitgaven�voor�geneeskundige�verzorging�in�2009�lager�
liggen�dan�de�financiering�die�op�basis�van�de�begrotingsdoelstelling�werd�toege-
kend,�ontstaat�er�een�overschot�van�1.043,5�miljoen�euro.�Dat�overschot�wordt�
niet� afzonderlijk�weergegeven� in� de� rekeningen� van�het�RIZIV,� van� het�Globaal�
Beheer� voor� de� werknemers� en� van� het� Globaal� Beheer� voor� de� zelfstandigen�
wegens�een�andere�boekingsmethode�die�hieronder�wordt�uitgelegd.

De� regels� die� de� OISZ� voor� het� thesauriebeheer� moeten� volgen,� beperken� de�
overdrachten�van�gelden�voor� thesauriebehoeften� vanuit� de�globale�beheren.� In�
die�context�wordt�de�financiering�die�de�wet�aan�de�sector�van�de�geneeskundige�
verzorging�toekent6�niet�volledig�aan�het�RIZIV�gestort,�omdat�de�werkelijke�uit-
gaven�voor�de�geneeskundige�verzorging� lager� liggen�dan�de� toegekende�finan-
ciering�die�gelijk�is�aan�het�bedrag�van�de�begrotingsdoelstelling.

Daarenboven� vallen� de� thesauriebehoeften� van� het� RIZIV� lager� uit� doordat� het�
RIZIV� permanent� beschikt� over� de� liquiditeitsoverschotten� die� de� verzekerings-
instellingen� sinds� 2006� terugstorten7.� Die� overschotten� (de� “wachtreserve”)�
beliepen� in� april�20108� 852,7� miljoen� euro.� Daardoor� moest� voor� een� overeen-
stemmend�bedrag�minder�geld�aan�de�globale�beheren�worden�gevraagd.

Het�Rekenhof�heeft�vastgesteld�dat�de�RSZ,�het�RSVZ�en�het�RIZIV�geen�reke-
ning� hebben� gehouden� met� de� verandering� in� de� financiering� van� de� genees-
kundige�verzorging,� in�tegenstelling�tot�de�tabellen�die�de�FOD�heeft�opgesteld.�
Zonder� rekening� te� houden�met� het� recht� dat� de� sector� van� de� geneeskundige�
verzorging�althans�sinds�2008�wettelijk�heeft�verworven,�werden�de�ontvangsten�
die�het�RIZIV�boekt,�net�zoals�de�uitgaven�van�de�globale�beheren�voor�de�sector�
van� de� geneeskundige� verzorging,� immers� beperkt� tot� de� werkelijke� behoeften�
van�het�RIZIV�voor�het�dekken�van�de�prestaties.
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� 9� De� toewijzingen�aan�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging�komen�aan�
bod�in�deel�II�–�Financiën,�hoofdstuk�1�–�Globaal�Beheer�van�de�Werknemers,�punt�2�–�Reserves.

10� Fonds�opgericht�door�de�programmawet�(I)van�27�december�2006.

In� hoofde� van� het� RIZIV� komt� door� de� boeking� van� de� geïnde� ontvangsten� in�
plaats� van� de� verworven� rechten� het� overschot� van� 1.043� miljoen� euro� niet� tot�
uiting�dat�had�moeten�blijken�uit�de�uitvoering�van�de�wettelijke�financiering�van�
de�geneeskundige�verzorging.�Van�dat�overschot�werd�ook�niets�toegewezen�aan�
het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging9.

Bij� het� Globaal� Beheer� voor� de� werknemers� ligt� het� bedrag� dat� als� overdracht�
naar�de�tak�van�de�geneeskundige�verzorging�geboekt�werd,�lager�dan�het�bedrag�
van�de�financiering�waarin�de�wet�voorziet.�Op�die�manier�kon�een�deel� van�de�
financiering� voor� de� geneeskundige� verzorging� voor� andere� takken� worden�
gebruikt.�Die�affectatie�heeft�het�tekort�van�het�Globaal�Beheer�verminderd.�

Voor� het� Globaal� Beheer� van� de� zelfstandigen� heeft� de� vermindering� van� de�
begrotingsuitgaven�die�als�rechten�ten�voordele�van�de�sector�van�de�geneeskun-
dige� verzorging� werden� geboekt,� het� overschot� doen� stijgen� dat� in� 2009� werd�
gerealiseerd� en� dat� werd� toegewezen� aan� het� Fonds� voor� de� Welvaart� van� de�
Zelfstandigen10.
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Hoofdstuk 3 
Begroting van het Globaal Beheer van de werknemers

Het Globaal Beheer van de werknemers heeft in 2009 een begrotingstekort van 
2,9 miljard euro. 

De uiteenlopende evoluties qua ontvangsten en uitgaven hadden een negatieve 
impact op dat begrotingssaldo. 

De ontvangsten uit bijdragen zijn met 2,32 % gestegen, maar bleven onder de 
initiële ramingen voor 2009. 

De uitgaven voor sociale prestaties zijn daarentegen met 8 % gestegen ten 
opzichte van 2008. Vooral bij de werkloosheidsuitkeringen was de stijging het 
meest opvallend (18,47 %). 

De uitvoering van de begroting 2009 werd ook beïnvloed door een pakket rege
ringsmaatregelen die niet allemaal tot de verwachte ontvangsten en besparingen 
hebben geleid. 

Kenmerkend voor 2009 was ook dat de regering meer maatregelen heeft geno
men om de sociale fraude te bestrijden. Door het optreden van de sociale 
inspectie en de arbeidsinspectie konden aanzienlijke te recupereren fraude
bedragen worden vastgesteld, maar het is nog de vraag of die kunnen worden 
ingevorderd. 

1 Begrotingsresultaat van het stelsel van de werknemers

De� voorlopige� resultaten� van� 2009,� inclusief� de� overdracht� naar� de� tak� van� de�
geneeskundige� verzorging,� leiden� tot� een� tekort� van� 2,9� miljard� euro� terwijl� de�
initiële� begroting� 2009� (opgesteld� in� november� 2008)� in� een� overschot� van�
0,2�miljard�euro�voorzag.�De�gerealiseerde�ontvangsten�liggen�in�vergelijking�met�
de�initiële�begrotingsvooruitzichten�lager�(−�1,9�miljard�euro)�en�de�uitgaven�lig-
gen�zelfs�nagenoeg�1,2�miljard�euro�hoger�dan�die�ramingen.�De�aanpassing�van�
de�ramingen�had�slechts�gedeeltelijk�geanticipeerd�op�die�evolutie.�

Uit�dat�resultaat�blijkt�de�aanzienlijke�weerslag�van�de�economische�crisis�op�de�
sociale�zekerheid�van�de�werknemers.�

Tabel 3 – Begrotingsresultaat (in miljoen euro)

Initieel  
2009

Aanpassing  
2009

Voorlopige 
realisaties 2009

Ontvangsten� 59.316,2 57.661,9 57.393,4
Uitgaven� 59.066,3 59.663,8 60.293,8
Saldi��
(vóór�kapitaalverrichting) 249,9 −�2.001,9 −�2.900,4

Bron:�algemene�toelichting�bij�de�ontvangsten-�en�uitgavenbegroting�(nov.�2008),�algemene�toelich-
ting� bij� de� aanpassing� van� de� begroting� 2009� (maart� 2009),� verwezenlijkingen� 2009� op� basis� van�
cijfer�gegevens�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�van�8�juli�2010
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11� Externe�overdrachten�voor�de�takken�van�de�sociale�zekerheid,�buiten�de�geneeskundige�verzorging.

2 Ontvangsten en uitgaven

De�onderstaande� tabellen�geven�een�overzicht�van�de�evolutie�van�de�ontvang-
sten� en� uitgaven� van� het� Globaal� Beheer� van� de� werknemers� voor� 2009� en� de�
gevolgen�ervan�op�het�begrotingsresultaat.�De�tabellen�vermelden�ook�de�realisa-
ties�voor�2007�en�2008.

Tabel 4 – Ontvangsten van het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de werknemers
 (in miljoen euro)

Realisaties 
2007

Voorlopige 
realisaties 

2008

Begroting 
2009 

(nov. 2008)

Aangepaste 
begroting 

2009 
(maart 2009)

Voorlopige 
realisaties 

2009

Ontvangsten �
Bijdragen

Gewone 34.771,1 36.698,9 38.641,9 37.704,2 37.504,1
Specifieke 1.551,1 1.693,8 1.717,5 1.715,4 1.779,3

Regeringsmaatregelen 48,3 29,1
Tegemoetkomingen van de 
Staat 5.522,1 5.745,6 5.898,4 5.850,2 5.850

Alternatieve financiering 8.465,1 9.297,1 10.229,3 9.531,4 9.261,7
Toegewezen ontvangsten 1.112,8 1.187,0 1.172,2 1.172,6 1.202,2
Externe overdrachten11 378,4 402,4 396,4 513,5 603,9
Overdracht geneeskundige 
verzorging 270,8 553,8 275,9 276 294,3

Inkomsten uit beleggingen 70,6 195,5 264,8 238,1 268,8
Diverse ontvangsten 484,9 564,7 671,5 631,4 629,1
Totaal eigen ontvangsten 52.626,9 56.338,8 59.316,2 57.661,9 57.393,4

Bron:�vademecum�2010�(voor�2007�en�2008),�algemene�toelichting�van�de�initiële�begroting�2009,�voorstel�van�aangepaste�begroting�
2009,�voorlopige�realisaties�2009�op�basis�van�de�cijfergegevens�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�van�8�juli�2010



Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010 15

12� Parl. St. Kamer,�3�februari�2009,�DOC�52-1788/001,�Ontwerp�van�economische�herstelwet.

Tabel 5 – Uitgaven van het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de werknemers (in miljoen euro)

Uitgaven Realisaties 
2007

Voorlopige 
realisaties 

2008

Begroting 
2009  

(nov. 2008)

Aangepaste 
begr. 2009  

(maart 2009)

Voorlopige 
realisaties 

2009

Sociale prestaties  
(excl. geneeskundige 
verzorging)

31.887,6 33.833,1 35.663,1 36.320,5 36.538,3

Uitkeringen (RIZIV) 3.886,7 4.270,7 4.503,4 4.540,9 4.616,7
Pensioenen  
(incl. kapitalisatie) 15.671,5 16.865,2 17.865,5 17.794,3 17.787,2

Kinderbijslag 3.735,8 3.922,7 4.099 4.081,4 4.104,7
Arbeidsongevallen 164 174,5 178,8 179,1 185
Beroepsziekten 306,4 311,4 313,6 309,5 304,8
Loopbaanonderbreking, 
werkloosheid, brugpensioen 8.108,7 8.275 8.687 9.399,5 9.524,3

Zeevarenden en 
mijnwerkers 14,5 13,6 15,8 15,8 15,6

Aanpassing van de 
prestaties aan de welvaart 183,8

Uitbetalingskosten 9,6 8,9 9,3 9,4 8,4
Administratiekosten 970,6 1.018,1 1.075,1 1.099,9 1.096,3
Externe overdrachten 17.787,5 19.452,3 20.674 20.748,5 21.136,1
Overdrachten naar 
geneeskundige verzorging 16.806 18.574,8 19.793,1 19.853,9 20.332,1

Overdrachten naar andere 
takken 981,5 877,5 880,9 894,6 804

Intresten 8,5 1,5 0,4 0,5 6,3
Diversen 1.034,7 1.301,5 1.460,6 1.485 1.508,4
Dienstencheques 653,4 878,5 995,9 1.008,5 1.047,3
Andere 381,3 423 464,7 476,5 461,1
Totale uitgaven vóór 
interne overdrachten 51.698,5 55.615,4 59.066,3 59.663,8 60.293,8

Saldo van de lopende 
rekeningen 928,4 723,4 249,9 − 2.001,9 − 2.900,4

Saldo van de kapitaal
rekeningen 335,5 − 411,2 103,2 − 0,7 − 1,1

Begrotingsresultaat 1.263,9 312,2 353,1 − 2.002,6 − 2.901,5

Bron:�vademecum�2010�(voor�2007�en�2008),�algemene�toelichting�van�de�initiële�begroting�2009,�voorstel�van�aangepaste�begroting�
2009,�voorlopige�realisaties�2009�op�basis�van�de�cijfergegevens�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�van�8�juli�2010

2.1  Evolutie van de ontvangsten uit bijdragen en van de  
bijdrageverminderingen 

In� 2009� zijn� de� ontvangsten� uit� bijdragen� met� 890� miljoen� euro� gestegen� ten�
opzichte�van�2008,�wat�neerkomt�op�een�verhoging�met�2,32�%.�Die�ontvangsten�
vielen�echter�1.076�miljoen�euro�lager�uit�dan�de�initiële�ramingen�voor�2009.�

Om�het�hoofd�te�bieden�aan�de�economische�crisis�wilde�de�regering�alle�fiscale�
en� sociale� maatregelen� om� de� werkgelegenheid� te� waarborgen� en� de� bedrijven�
ademruimte�te�geven,�samenbrengen�in�een�economische�herstelwet.�In�die�wet,�
die� in� februari� 2009� in� het� parlement� werd� besproken12,� waren� onder� andere�
bepalingen� opgenomen� over� de� vereenvoudiging� van� de� bijdrageverminderingen�
die�voortvloeien�uit�het�interprofessioneel�akkoord�2009-2010�(IPA).�
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13� De�sociale�partners�hebben�het�IPA�opgevat�op�basis�van�een�enveloppe�van�748�miljoen�euro.�
14� De�structurele�vermindering�wordt�onbeperkt�toegekend�voor�elke�werknemer�die�aan�alle�sociale-

zekerheidsstelsels�is�onderworpen�en�geldt�nagenoeg�voor�alle�werkgevers�uit�de�privésector.
15� Het� gaat� om� de� doelgroepverminderingen� voor� jonge� werknemers,� langdurig� werklozen,� oudere�

werknemers,� jongerenbonus�en�bonus�oudere�werknemers.�Die�verminderingen�vertegenwoordig-
den�620,2�miljoen�euro�bij�de�begrotingscontrole�van�februari�2009.

16� De�regering�heeft�ook�de�individuele�en�tijdelijke�vermindering�van�prestaties�georganiseerd�door�
middel�van�een�door�de�RVA�betaalde�toelage�(crisistijdskrediet)�en�een�tijdelijke�collectieve�rege-
ling� voor� de� volledige� of� gedeeltelijke� schorsing� van� de� uitvoering� van� de� arbeidsovereenkomst�
voor�bedienden�met� financiële� compensatie� via�de�uitbetalingsinstellingen� van�de�werkloosheids-
uitkeringen�(crisisschorsing).�Die�bepalingen�zijn�opgenomen�in�de�wet�van�19�juni�2009�houdende�
diverse�bepalingen�over�tewerkstelling�in�tijden�van�crisis.�

Dat� akkoord� bevatte� onder� meer� een� herschikking� van� de� enveloppe� voor� de�
bijdrageverminderingen�door�vijf�zevende�van�die�enveloppe13�toe�te�kennen�aan�
de�versterking�van�de�structurele�bijdrageverminderingen14,�meer�in�het�bijzonder�
die� voor� de� lage� lonen,� en� door� sommige� doelgroepverminderingen15,� zoals� die�
voor�oudere�werknemers�(50�+�en�57�+)�aan�te�passen�of�te�schrappen.�Er�was�
een� overgangsperiode�opgenomen� van� april� 2009� tot� december�2010.� Door� de�
belangenconflicten�die�het�Vlaams�Parlement�op�18�februari�2009�inriep,�hebben�
de� maatregelen� vertraging� opgelopen� en� ging� de� overgangsperiode� pas� in� op�
1�juli�2010.

Door�de�economische�crisis�kon�het�voornemen�uit�het�interprofessioneel�akkoord�
om�het� systeem�van�de�bijdrageverminderingen� te� vereenvoudigen�en�bijgevolg�
geen�nieuwe�doelgroepverminderingen�toe�te�kennen,�niet�worden�gerealiseerd.�

Als� maatregelen� ter� ondersteuning� van� de� werkgelegenheid� tijdens� de� crisis16�
wilde�de�regering�de�vermindering�van�de�arbeidstijd�immers�tijdelijk�begunstigen�
door� de� mogelijkheid� te� bieden� de� kosten� voor� arbeid� te� doen� dalen� door� een�
vermindering� van� de� werkgeversbijdrage� gekoppeld� aan� een� looncompensatie.�
Het� gaat� om� een� collectieve� arbeidstijdvermindering�die� ofwel� op� alle� voltijdse�
werknemers�van�een�bedrijf�kan�worden�toegepast,�ofwel�op�een�specifieke�cate-
gorie� van� het� personeel� van� het� bedrijf.� Door� die� vermindering� dalen� de� loon-
kosten� voor� de� werkgever,� waardoor� hij� geen� personeel� hoeft� te� ontslaan.� De�
werknemer�ontvangt�van�zijn�kant� ter�compensatie�van�het� loonverlies�minstens�
drie� vierde� van�het� bedrag� van�de�bijdragevermindering.�Voor� die� tijdelijke� ver-
mindering� had� de� regering� een� aanzienlijk� budget� uitgetrokken:� het� steeg� van�
5,9�miljoen�euro�in� juli�2009�naar�20,4�miljoen�euro�in�oktober�2009.�De�vermin-
dering�werd�uiteindelijk�voor�8,7�miljoen�euro�gerealiseerd.�

De�regering�heeft�in�oktober�2009�ook�de�doelgroepverminderingen�opgetrokken�
voor�werknemers�die�door�een� faillissement,�een�sluiting�of�een�vereffening�van�
een�onderneming�ontslagen�werden.�Het�geraamde�bedrag�van�die�vermindering�
is�immers�van�5,4�miljoen�euro�gestegen�naar�9,1�miljoen�euro.�Ze�werd�gereali-
seerd�ten�belope�van�54�%,�zijnde�4,9�miljoen�euro.�
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17� Het�gaat�om�een�vergelijking�tussen�de�uitvoering�van�de�begroting�2008�(6.419,2�miljoen�euro)�en�
de�uitvoering�van�de�begroting�2009�(6.366,8�miljoen�euro).�

18� Koninklijk�besluit�van�6�oktober�2008�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�
onder�de�vorm�van�een�vermindering�van�de�persoonlijke�bijdragen�van�sociale�zekerheid�aan�werk-
nemers�met�lage�lonen�en�aan�sommige�werknemers�die�het�slachtoffer�waren�van�een�herstructu-
rering.�

De�bijdrageverminderingen�zijn�als�volgt�geëvolueerd:

Tabel 6 – Evolutie van de bijdrageverminderingen (in miljoen euro)

Gerealiseerd 
2008

Initieel  
2009

Aangepast 
2009

Gerealiseerd 
2009

Structureel 4.109,7 4.109,4 4.176,1 3.974,6
Doelgroepen 800,3 801,1 811,6 773,5
Persoonlijk 666,6 731,3 704,7 712,6
Maribel 485,7 537,7 536,5 524,3
Bijzondere�
toewijzingen 356,9 343,7 346,9 381,8

Totaal 6.419,2 6.523,2 6.575,8 6.366,8

Bron:�beheerscomités�van�de�sociale�zekerheid�van�september�2008,�februari�2009,�oktober�2009�en�
juli�2010

Er�wordt�vastgesteld�dat�de�stijging�van�de�bedragen�voor�de�bijdrageverminderin-
gen,�waarmee�voor�2009�rekening�was�gehouden,�niet�werd�gerealiseerd.�Globaal�
wordt� een� daling� met� 0,8�%� van� het� totale� bedrag� voor� bijdrageverminderingen�
tussen� 2008� en� 200917� vastgesteld,� en� een� daling� van� 2�%� ten� opzichte� van� de�
verwachte�bedragen� in�de� initiële� begroting�2009.�Die� vermindering� kan�groten-
deels�worden�verklaard�door�de�economische�crisis,�in�het�bijzonder�door�het�krim-
pen�van�de� loonmassa,�wat�een�rechtstreekse� invloed�heeft�op�de�daling�van�de�
toegekende�bedragen�van�de�bijdrageverminderingen.�

De�verminderingen�van�de�persoonlijke�bijdragen�zijn�in�2009�gestegen.�De�meer�
vrijgevige�regels�voor�de�toekenning�van�de�werkbonus�aan�werknemers�met�een�
laag� loon18� hebben� het� bedrag� van� die� verminderingen� ten� opzichte� van� 2008�
doen�stijgen�(+�7�%).�Met�die�vermindering�kan�de�strijd�worden�aangegaan�met�
de� werkloosheidsval� door� het� verschil� tussen� het� loon� en� de� werkloosheidsuit-
kering�te�vergroten�en�werken�bijgevolg�meer�aantrekkelijk�te�maken.�

Los�van�de�bijzondere�evoluties�van�2009,�kan�op�het�belang�worden�gewezen�dat�
jaarlijks�aan�dat�werkgelegenheidsstimulerend�beleid�gegeven�wordt,� zoals�door�
tabel�7�wordt�geïllustreerd.�

Tabel 7 – Evolutie van de verminderingen in de gewone bijdragen (in miljoen euro)

2007 2008 2009

Verminderingen 6.161,2 6.419,2 6.366,9
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19� Het�gaat�om�de�werknemers�die�ressorteren�onder�het�toepassingsgebied�van�de�paritaire�commis-
sies�en�subcommissies�opgesomd� in�artikel�1,�1°,�a)� tot�en�met�p),�van�het�koninklijk�besluit�van�
18�juli�2002� houdende� maatregelen� met� het� oog� op� de� bevordering� van� de� tewerkstelling� in� de�
non-profit�sector.

20� Artikel�53� van� de� wet� van� 26�juni�2002� betreffende� de� sluiting� van� de� ondernemingen� en� het�
koninklijk�besluit�van�23�maart�2007�tot�uitvoering�van�de�artikelen�2,�3°,�b,�28,�§�2,�en�53�van�de�
wet�van�26�juni�2002�betreffende�de�sluiting�van�de�ondernemingen.

2.2  Evolutie van de tegemoetkoming van de Staat en van de alternatieve 
financiering

Naast� de� ontvangsten� uit� bijdragen� zijn� de� tegemoetkoming� van� de� Staat� en��
de� alternatieve� financiering� de� twee� voornaamste� financieringsbronnen� van� het�
Globaal�Beheer�van�de�werknemers.�Ze�zijn�weinig�geëvolueerd�ten�opzichte�van�
2008�en�liggen�lager�dan�aanvankelijk�begroot.�

2.3 Evolutie van de overige ontvangsten

Bij�de�overige�ontvangsten�stijgen�de�inkomsten�uit�beleggingen�van�het�Globaal�
Beheer� met� 73� miljoen� euro.� De� inkomsten� uit� beleggingen� omvatten� de� resul-
taten�van�de�reserveportefeuille�van�het�Globaal�Beheer,�van�het�Fonds�voor�de�
Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging�en�van�het�beheer�van�de� lopende�
rekening.�De�evolutie�2008-2009�kan�worden�verklaard�door�twee�tegengestelde�
bewegingen:� een� daling� van� de� creditintresten� op� de� lopende� rekening� en� een�
stijging�van�de�meerwaarden�uit�beleggingen�van�de�reserveportefeuille�en�van�de�
creditintresten� van� die� portefeuille� en� van� het� Fonds� voor� de� Toekomst� van� de�
Geneeskundige�Verzorging.�

De� diverse� ontvangsten� in� 2009� stegen� ook� door� een� toekenning� van� nieuwe�
financiële�middelen�aan�de�Fondsen�Sociale�Maribel.�De�economische�herstelwet�
bepaalt� immers�dat�voor�de�werkgevers�van�sommige�werknemers19�een�bedrag�
dat� overeenstemt� met� twee� derde� van� de� vrijstelling� van� storting� van� bedrijfs-
voorheffing� wordt� toegewezen� aan� de� financiering� van� de� Fondsen� Sociale��
Maribel.�De� werkgever� stort� dat� bedrag� aan� de� belastingontvanger� samen� met��
de�bedrijfsvoorheffing�die�hij�aan�de�Schatkist�moet�storten.�De�Schatkist�stort�
de�ontvangen�sommen�door�aan�de�RSZ,�die� ze�verdeelt�onder�de�begunstigde�
Fondsen�Sociale�Maribel.�Voor�2009�werd�zo�14,9�miljoen�euro�extra�ontvangen.�

Bij�de�lopende�ontvangsten�afkomstig�van�externe�overdrachten�zijn�de�ontvang-
sten�van�de�RVA�met�209�miljoen�euro�gestegen.�

Die�stijging�kan�voornamelijk�worden�verklaard�door�de�evolutie�van�de�bedragen�
voor�de�tijdelijke�werkloosheid�die�het�Fonds�voor�de�Sluiting�van�Ondernemingen�
heeft� overgedragen.� Dat� fonds� neemt� immers� door� middel� van� een� financiering�
door�de�werkgevers�33�%�van�de�uitgaven�van�de�RVA�in�het�kader�van�de�tijdelijke�
werkloosheid�ten�laste,�om�zo�de�werkgevers�te�responsabiliseren�die�een�beroep�
doen�op�het�systeem�van�tijdelijke�werkloosheid�voor�arbeiders.�In�2009�heeft�het�
fonds�324�miljoen�euro�van�de�tijdelijke�werkloosheid�ten�laste�genomen20.�

2.4 Evolutie van de uitgaven voor sociale prestaties

De� uitgaven� voor� socialezekerheidsprestaties� (met� uitsluiting� van� de� uitgaven�
voor�geneeskundige�verzorging)�belopen�36.538�miljoen�euro.�De�uitgaven�liggen�
zo� 875� miljoen� euro� hoger� dan� het� in� de� initiële� begroting� 2009� uitgetrokken�
bedrag.�De�uitgaven�voor�prestaties�zijn�met�2.705�miljoen�euro�of�8�%�gestegen�
ten�opzichte�van�2008.
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21� Beheerscomité�RVP�van�26�april�2010.
22� Wet�van�5�augustus�1968�tot�vaststelling�van�een�zeker�verband�tussen�de�pensioenstelsels�van�

de�openbare�sector�en�die�van�de�privésector.
23� Artikelen�294�en�295�van�de�programmawet�27�december�2006.
24� Deze�maatregel�had�verstrekkende�gevolgen�voor�de�financiering�van�deze�lokale�besturen,�door-

dat�ze�nu�pas�de�overdracht�ontvingen�bij�de�definitieve�pensionering,� terwijl�ze�vroeger�al�vanaf�
het�moment�van�benoeming�van�de�ambtenaar�de�overdracht�konden�vragen.

Die�toename�kan�grotendeels�worden�verklaard�door�de�evolutie�van�de�uitgaven�
voor�pensioenen�en�werkloosheid.�

2.4.1 Pensioenen

De�(bruto)uitgaven�van�de�werknemerspensioenen�zijn�tegenover�2008�toegeno-
men�met�5,47�%�tot�17,787�miljard�euro.�

Die�toename�is�lager�dan�geraamd�bij�de�begrotingsopmaak�van�2009,�waar�reke-
ning�werd�gehouden�met�een�stijging�van�6,41�%.�Deze�stijging�werd�opgesplitst�
in� een� indexaanpassing� (2,81�%)� en� een� volumeverhoging� (zowel� van� het� aantal�
gevallen�als�van�de�gemiddelde�vergoeding)�van�de�pensioenen�(3,50�%).

De� ministerraad� van� 23�oktober�2008� besliste,� met� ingang� van� 1�juni�2009,� tot�
volgende�maatregelen:

•� verhoging� van� de� minimumpensioenen� met� 3�%:� meeruitgave� 41,1�mil-
joen�euro;

•� verhoging�met�2�%�van�de�pensioenen� ingegaan�vóór�1�januari�1994� (met�
uitsluiting�van�de�minimumpensioenen):�meeruitgave�55,4�miljoen�euro;�

•� andere�pensioenen:�+�1,5�%,�d.i.�een�meeruitgave�77,1�miljoen�euro.

De�totale�raming�voor�de�drie�maatregelen,�zoals�meegedeeld�door�de�regering,�
bedroeg� 173,6� miljoen� euro.� De� financiële�weerslag� van� deze� drie� maatregelen�
was�groter�dan�geraamd�en�bedroeg� in� totaal�177,83�miljoen�euro,�d.i.�een�ver-
schil�van�4,23�miljoen�euro.�Volgens�het�beheerscomité21�van�de�RVP�is�het�niet�
mogelijk�om�een�weerslag�van�de�drie�maatregelen�afzonderlijk�te�becijferen.

Een�beroepsactiviteit�als�werknemer�kan�in�aanmerking�worden�genomen�voor�de�
vaststelling� van� het� ambtenarenpensioen.� Als� dat� het� geval� is,� zal� de� RVP� die�
aanvankelijk�de�bijdragen�heeft�geïnd,�deze�moeten�doorstorten�naar�de�instelling�
die� het� ambtenarenpensioen� betaalt� (vaak� de� Pensioendienst� van� de� Openbare�
Sector),� volgens� de� bepalingen� van� de� wet� van� 5�augustus�196822.� In� 2006�
besliste�de� regering�om�de�overdracht�van�bijdragen� tussen�de�RVP�en�de�ver-
schillende�overheden�en�instellingen�vanaf�2007�uit�te�voeren�op�het�ogenblik�van�
de� definitieve� pensionering� en� niet� meer� op� het� moment� dat� die� overheden� de�
overdracht�vroegen23.�Die�maatregel�zou�in�2007�60�miljoen�euro�besparen.

Een�aantal� lokale�besturen�heeft�die�maatregel�aangevochten�bij�het�Grondwet-
telijk�Hof24.�Dat�vernietigde�de�maatregel,�zodat�de�overdrachten�opnieuw�op�het�
moment�van�de�aanvraag� tot�overdracht�moesten�worden�uitgevoerd.�Door�een�
inhaalbeweging� bracht� dit� voor� de� RVP� in� 2007� en� 2008� hogere� uitgaven� met�
zich.�In�2009�stabiliseerde�de�situatie�zich�zodat�de�RVP�bij�zijn�begrotingsramin-
gen� de� kredieten� voor� deze� uitgaven� met� 60�miljoen� euro� heeft� kunnen� terug-
schroeven�ten�opzichte�van�de�begrotingsramingen�van�2008.�

Voor�de�RVP�betekende�dit�uiteindelijk�geen�effectieve�vermindering�van�60�mil-
joen� euro� ten� opzichte� van� 2008,� aangezien� de� uitgaven� van� 2008� veel� lager�
waren�dan�de�begrotingsramingen.�De�netto-uitgaven�daalden�in�2009�met�8�mil-
joen�euro�(van�145,7�miljoen�euro�in�2008�naar�137,7�miljoen�euro�in�2009).�
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25� Cijfers� uit� het� document� “Boekhoudkundige� en� statistische� gegevens� dienstjaar� 2009”� van� de�
financiële�diensten�van�de�RVA,�voorgelegd�aan�het�beheerscomité�van�15�juli�2010.

26� Voor�de�evolutie�van�de�dienstencheques,�zie�infra,�punt�2.5�van�dit�hoofdstuk.
27� Rekening�houdend�met�de�impact�van�de�welvaartaanpassing�2008�en�de�impact�van�het�herstel-

plan�van�11�december�2008�(KB�van�11�januari�2009)
28� In� 2008� bedroeg� het� aantal� werknemers� dat� gebruikt� maakt� van� loopbaanonderbreking� en� tijds-

krediet�235.679�fysieke�eenheden,�in�2009�waren�dat�252.429�fysieke�eenheden.
29� Zie�het�artikel�over�de�tijdelijke�anticrisismaatregelen�in�deel�IV�van�dit�Boek.
30� Ingevoerd�door�de�wet�van�19�juni�2009�tot�wijziging�van�de�wet�van�26�juni�2002�betreffende�de�

sluiting�van�de�ondernemingen.

2.4.2 Werkloosheidsuitkeringen en crisisuitkeringen

De� uitgaven� van� de� RVA� zijn� tijdens� het� jaar� 2009� toegenomen� met� 15,34�%25.�
Vooral� de� uitgaven� in� de� sectoren� werkloosheid� (+�18,47�%),� dienstencheques26�
(+�19,01�%)�en�outplacement�(+�43,95�%)�stijgen�sterk�27.

Binnen�de�sector�werkloosheid�stijgt�door�de�economische�crisis�het�aantal�vol-
ledig� werklozen� en� het� aantal� tijdelijke� werklozen.� Zo� nam� in� 2009� het� aantal��
volledig� uitkeringsgerechtigde� werklozen� toe� met� ongeveer� 30.275� fysieke� een-
heden�tot�gemiddeld�op�jaarbasis�iets�meer�dan�434.000�fysieke�eenheden,�waar-
door�de�uitgaven�in�deze�categorie�toenamen�met�480�miljoen�euro�ten�opzichte�
van�vorig�jaar.�

De�uitgaven�voor�tijdelijke�werkloosheid�belopen�iets�meer�dan�een�miljard�euro,�
een�stijging�met�ongeveer�622�miljoen�euro�ten�opzichte�van�2008.�Deze�situatie�
kan� worden� verklaard� door� de� stijging� van� het� aantal� tijdelijke� werklozen� met�
76.128�fysieke�eenheden�(375�miljoen�euro),�door�een�verhoging�van�de�uitkerin-
gen� en� van� de� loonplafonds,� door� een� wijziging� van� het� toepassingsgebied�
(231,5�miljoen�euro)�en�door�de�indexering�(16�miljoen�euro).�

De�uitgaven�voor�brugpensioen�kenden�in�2009�slechts�een�beperkte�toename�en�
zijn�gestegen�tot�1,5�miljard�euro�tegenover�1,43�miljard�euro�het� jaar�voordien.�
De�stijging�was�te�verklaren�door�een�beperkte�toename�in�het�aantal�bruggepen-
sioneerden� met� ca.� 2.140� fysieke� eenheden� en� door� de� indexering� van� de� uit-
kering.

Het� aantal� personen� in� deeltijdse� loopbaanonderbreking� en� tijdskrediet� is� door�
de� economische� crisis� sterk� toegenomen.� Ondanks� de� specifieke� maatregelen�
die�werden�genomen�in�het�kader�van�de�crisis,�worden�voornamelijk�de�bestaande�
systemen� van� loopbaanonderbreking� en� tijdskrediet� gebruikt.� Zo� groeide� het�
stelsel� van� loopbaanonderbreking� of� tijdskrediet� in� 2009� met� 16.75028� nieuwe�
gebruikers.

In� vergelijking� met� 2008� stijgen� de� uitgaven� voor� outplacement� van� 19,9�mil-
joen�euro� naar� 28,6� miljoen� euro� in� 2009.� Bedrijven� die� werknemers� ontslaan,�
moeten�immers�zorgen�voor�outplacementbegeleiding.�Als�de�werkgever�die�ver-
plichting�niet�nakomt,�kan�de�ontslagen�werknemer�een�beroep�doen�op�outplace-
ment�ten�laste�van�de�RVA.�

In� het� kader� van� de� anticrisismaatregelen� heeft� de� regering� beslist� dat� ook� de�
arbeidsovereenkomst� voor� bedienden� tijdelijk� kan� worden� geschorst29.� Een�
bediende�krijgt�dan�crisisuitkeringen�voor�de�schorsingsdagen30.�Sinds�deze�maat-
regel� in� werking� is� getreden,� heeft� de� RVA� hiervoor� 9,4� miljoen� euro� uitgaven�
gedragen� (in�een� toepassingsperiode�van�zes�maanden).�Terwijl�het�Fonds�voor�
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31� Wet�van�26�juni�2002�betreffende�de�sluiting�van�de�ondernemingen�zoals�gewijzigd�door�de�wet�
van�19�juni�2009�houdende�diverse�bepalingen�over�tewerkstelling�in�tijden�van�crisis.

32� Koninklijk� besluit� van� 25�juni�2010� tot� wijziging� van� het� koninklijk� besluit� van� 23�maart�2007��
houdende�uitvoering�van�de�artikelen�2,�3°,b,�28,�§�2,�en�53�van�de�wet�van�26�juni�2002�betref-
fende�sluiting�van�ondernemingen.

de�Sluiting�van�Ondernemingen�in�principe�vanaf�200931�moest�tegemoetkomen�in�
de� kosten� van� de� crisisuitkering,�werd� het� uitvoeringsbesluit� dat� die� tegemoet-
koming�vastlegt�op�27�%�van�het�bedrag�van�de�betaalde�uitkeringen,�pas�in�2010�
genomen32.�Het�Globaal�Beheer�heeft�dus�in�2009�alle�uitgaven�moeten�dragen.�

2.4.3 Kinderbijslag

De�uitgaven�voor�kinderbijslag�stijgen�in�2009�door�het�optrekken�van�het�bedrag�
van�de�schoolpremie�(die�voortaan� leeftijdstoeslag�wordt�genoemd)�van�25�naar�
50�euro�voor�kinderen�van�18�tot�24�jaar.�Die�maatregel�kostte�8,4�miljoen�euro�
en�had�betrekking�op�337.083� kinderen.�De� regering�heeft� bepaald�dat� die� uit-
gave�budgettair�moest�worden�gecompenseerd.�

In�2009�werd�het� recht� op�de� leeftijdstoeslag�ook�uitgebreid�naar� kinderen� van��
0�tot�5� jaar,�die�een�bedrag�van�25,50�euro�toegekend�krijgen.�De�kostprijs�van�
die�maatregel�in�2009�werd�op�13,3�miljoen�euro�geraamd�voor�520.110�kinderen.�

Tot� slot� werd� het� nieuwe� evaluatiesysteem� voor� kinderen� met� een� aandoening,�
dat�niet�enkel�met�de�ernst�van�de�aandoening�maar�ook�met�de�gevolgen�ervan�
rekening�houdt,�uitgebreid�naar�de�kinderen�die�vóór�1�januari�1993�zijn�geboren.�
Op�die�manier�kunnen�meer�gehandicapte�kinderen�aanspraak�maken�op�nieuwe�
verhoogde�uitkeringen.�De�uitbreiding�van�dat�systeem�leidde�tot�een�bijkomende�
uitgave�van�473.222�euro�voor�723�kinderen.�

2.4.4 Invaliditeitsuitkeringen

De� uitgaven� in� de� sector� uitkeringen� nemen� met� 345,9� miljoen� euro� toe� ten�
opzichte� van� 2008� (+�8,1�%).� De� stijging� ligt� voornamelijk� bij� de� uitgaven� voor�
invaliditeit�en�primaire�arbeidsongeschiktheid.

Tabel 8 – Evolutie van de uitkeringen (in miljoen euro)

Rizivuitkeringen Realisaties 
2008

Aangepaste 
begroting  

2009

Voorlopige 
realisaties 

2009

Primaire�arbeidsongeschiktheid 1.108,6 1.221,5 1.211,2
Moederschap 496,2 507,7 512,6
Invaliditeit 2.659,4 2.805,2 2.886,3
Begrafeniskosten 6,6 6,5 6,6
Totaal werknemers 4.270,80 4.540,9 4.616,7

Bron:�RIZIV/Dienst�Uitkeringen

Door�de�prijsevolutie�moesten�de�uitkeringen�in�2009�worden�geïndexeerd,�waar-
door�de�uitgaven�met�1,66�%�stegen.�Sommige�invaliditeitsuitkeringen�werden�ook�
geherwaardeerd.�
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De�uitgaven�worden�bovendien�beïnvloed�door�de�stijging�van�de�vergoede�dagen.�
Bij�de�primaire�arbeidsongeschiktheid�waren�er�1.224.946�meer�vergoede�dagen�
(+�4,28�%),�bij�de�invaliditeit�waren�dat�er�3.209.982�(+�4,41�%).

Het�RIZIV�heeft�vastgesteld�dat�het�ziektepercentage�en�het�aantal� ziektedagen�
per�geval�zijn�gestegen.�Het�is�van�oordeel�dat�de�evolutie�van�het�aantal�vergoede�
dagen� wordt� verklaard� door� factoren� als� het� optrekken� van� de� pensioenleeftijd�
voor�vrouwen�tot�65�jaar�en�de�toename�van�het�aantal�werkende�vrouwen.�

Wat� de� uitkeringen� betreft,� wordt� de� stijging� van� het� aantal� vergoede� dagen��
beïnvloed�door�de�vergrijzing�van�de�bevolking.�

In� totaal� liggen� de� voorlopige� realisaties� voor� het� jaar� 2009� 75,8� miljoen� euro�
hoger�dan�de�aangepaste�begroting,�d.i.�1,67�%.�Het�begrotingstekort�voor�werk-
nemers�geldt�vooral�voor�de�invaliditeitsuitkeringen�en,�in�mindere�mate,�voor�de�
moederschapsuitkeringen.� Enkel� de� uitkeringen� voor� primaire� ongeschiktheid��
liggen�lager�dan�de�begroting�2009.

2.4.5 Geneeskundige verzorging

De�toename�van�de�overdrachten�ten�voordele�van�de�sector�van�de�geneeskun-
dige�verzorging�komt�aan�bod�in�hoofdstuk�5�van�dit�Deel�I.�

2.5 Evolutie van de dienstencheques

2.5.1 Evolutie van de bruto en nettokosten

De�kredieten�voor�de�financiering�van�de�dienstencheques�zijn�opgenomen�in�de�
begroting� van�de�RVA.�Doordat�er�meer�dienstencheques�worden�gebruikt,� zijn�
de�begrotingskredieten�van�de�RVA�sterk�gestegen.�De�brutokosten�van�de�dien-
stencheques� zijn� gestegen� van� 653,427� miljoen� euro� in� 2007� tot� 1,047� miljard�
euro� in� 2009,� wat� neerkomt� op� een� stijging� met� 60,2�%.� Die� tendens� buigt� niet�
om:�de�kosten�voor�2010�worden�momenteel�geraamd�op�1,245�miljard�euro,�d.i.�
een�stijging�met�18,9�%�ten�opzichte�van�de�voorlopige�realisaties�van�2009.

Het� aantal� erkende� ondernemingen� is� met� 20�%� toegenomen� ten� opzichte� van�
2008.�Volgens�de�RVA�zijn�nu�2.292�ondernemingen�actief.�

Om�dat�beleid�te�financieren�ontvangt�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�via�
de� alternatieve� financiering� een� bedrag� van� de� federale� begroting� dat� overeen-
stemt�met�de�lasten�die�de�RVA�draagt,�verminderd�met�de�terugverdieneffecten�
ten�voordele�van�de�sociale�zekerheid�(vermindering�van�de�sociale�uitkeringen�en�
stijging�van�de�socialezekerheidsbijdragen).�

Elk�jaar�stelt�een�consultant�een�evaluatieverslag�op�over�het�beleid.

Voor�2009�waren�de�terugverdieneffecten�initieel�geraamd�op�368,7�miljoen�euro,�
d.i.�een�stijging�met�21,1�%�ten�opzichte�van�2008.

Die�raming�werd�bij�de�voorlopige�realisatie�van�2009�verhoogd�tot�394,5�miljoen�
euro,�d.i.�+�29,6�%�ten�opzichte�van�2008.�

De�stijging�van�de�terugverdieneffecten�ten�opzichte�van�2008�is�voornamelijk�toe�
te�schrijven�aan�de�stijging�van�de�sociale�bijdragen�(+�37,3�%).�
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33� Rekenhof,�Dienstencheques, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,�Brussel,�januari�
2009,�84p.�Ter�beschikking�op�www.rekenhof.be.

34� Artikel�9bis�van�de�wet�van�20�juli�2001�tot�bevordering�van�buurtdiensten�en�-banen�
35� Koninklijk�besluit�van�19�maart�2010�tot�vaststelling�van�het�bedrag�van�de�voorafname�toegepast�

op�de�beschikbare�middelen�bij�de�Rijksdienst�voor�Sociale�Zekerheid-Globaal�Beheer�met�het�oog�
op�de�financiering�van�het�opleidingsfonds�dienstencheques.

In�zijn�audit�over�de�dienstencheques�uit�januari�200933�had�het�Rekenhof�voorbe-
houd� geuit� bij� de� manier� waarop� de� terugverdieneffecten� worden� berekend.� In�
verband� met� het� terugverdieneffect� op� het� vlak� van� de� werkloosheid,� had� het�
Rekenhof�vastgesteld�dat�het�aantal�dienstenchequewerknemers�dat�afkomstig�is�
uit�de�werkloosheid,�gebaseerd�is�op�betwistbare�ramingen�in�het�onderzoek�door�
de�privéconsultant�die�het�beleid�moet�evalueren.�Om�de�besparingen�op�het�vlak�
van�de�werkloosheid�te�berekenen,�gebruikte�de�RVA�een�norm�voor�gemiddelde�
bezetting� in� het� dienstenchequesysteem� die� voortvloeide� uit� de� resultaten� van�
het�onderzoek�(9,2�maanden).�Op�basis�van�een�analyse�van�de�database�van�de�
RSZ�had�het�Rekenhof�vastgesteld�dat�die�norm�te�hoog�was�in�vergelijking�met�
het�grote�aantal�werknemers�dat�slechts�korte�tijd�in�het�systeem�werkzaam�was.�
Door� de� bezettingsnorm� te� vermenigvuldigen�met� het� gemiddelde� aantal� werk-
uren�per�maand�en�met�het�aantal�werknemers,�kwam�men�op�een�aantal�uren�dat�
veel�hoger�lag�dan�het�aantal�gebruikte�cheques,�terwijl�één�dienstencheque�toch�
overeenstemt�met�één�uur�werk.�

In�2009�werd�de�norm�teruggebracht�tot�8,59�maanden.�Een�berekening�vergelijk-
baar� met� de� berekening�op� het� moment� van� de� audit� levert� echter� een� gemid-
delde�op�dat�nog�te�hoog�lijkt�in�vergelijking�met�de�werkelijkheid.

Het� Rekenhof� had� ook� voorbehoud� geuit� bij� de� wijze� waarop� het� terugverdien-
effect� van� de� socialezekerheidsbijdragen� wordt� berekend,� aangezien� er� geen�
betrouwbare�gegevens�voorhanden�waren.�

Meer� fundamenteel� had� het� Rekenhof� benadrukt� dat� doordat� dit� terugverdien-
effect� volledig� in� aanmerking� wordt� genomen� bij� de� berekening� van� de� staats-
tegemoetkoming,�geen�rekening�wordt�gehouden�met�de�uitgaven�van�de�tewerk-
stelling� van� die� nieuwe� werknemers.� Door� hun� intrede� op� de� arbeidsmarkt�
genieten� zij� immers� meer� rechten� op� het� vlak� van� pensioenen;� de� vroegere��
illegale�werknemers�hebben�bovendien� toegang� tot�kinderbijslag,�de�verzekerin-
gen�voor�geneeskundige�verzorging,�werkloosheid�en�beroepsziekten.�

In�verband�met�het�opleidingsfonds�dienstencheques�dat�in�2007�werd�opgericht�
en�dat�gefinancierd�wordt�door�een�jaarlijkse�voorafname�op�de�middelen�van�het�
Globaal�Beheer�van�de�werknemers34,�stelt�het�Rekenhof�vast�dat�van�de�21,6�mil-
joen�euro�die�sinds�de�oprichting�in�het�opleidingsfonds�gestort�werd,�er�3,5�mil-
joen�gebruikt�werd�voor�2008�en�2009.�De�resterende�middelen�zijn�bij�de�RVA�
gebleven.

In� 2010� moet� het� Globaal� Beheer� nog� een� extra� bedrag� van� 2,3�miljoen� euro�
storten�in�het�opleidingsfonds35.

Aangezien�niet�bepaald� is�dat�de�onbenutte�middelen�moeten� terugvloeien�naar�
het� Globaal� Beheer,� is� het� Rekenhof� van� oordeel� dat� de� beschikbare� middelen�
van�het�fonds�zouden�moeten�worden�aangewend�voordat�er�nieuwe�voorafnames�
op�de�middelen�van�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�gebeuren.
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36� Parl. St. Kamer,�6�november�2008,�DOC�52�1526/001,�Begrotingen�van�ontvangsten�en�uitgaven�
voor�het�begrotingsjaar�2009.�Algemene�toelichting,�p.�239.�

37� RVA,�boekhoudkundige�en�statistische�gegevens,�boekjaar�2009,�15�juli�2010.

2.5.2 Maatregel voor de controle op erkende dienstenchequebedrijven 

In� de� algemene� toelichting� bij� de� initiële� begroting� van� 6�november�200836,�
beoogde� de� regering� een� ontvangst� van� 10� miljoen� euro� door� een� meer� door-
gedreven� controle� op� de� erkende�dienstenchequebedrijven.�Sinds�oktober�2009�
zijn�diverse�maatregelen�genomen�om�de�controle�op�die�bedrijven�op�te�drijven.�
Zo�krijgt�elk�nieuw�dienstenchequebedrijf�binnen�een�maand�na�aanvang�van�zijn�
activiteiten� het� bezoek� van� sociaal� controleurs.� Wanneer� het� bedrijf� de� eerste�
cheques� indient,� controleert� de�RVA�via�de�DIMONA-aangifte�of� het� bedrijf� de�
werknemers� in�dienst�heeft�die�op�de�dienstencheques�vermeld�staan.�Zo�nodig�
blokkeert�de�RVA�de�betaling�van�de�overheidstegemoetkoming.�De�ontvangsten�
die�de�controlemaatregelen�opleveren,�zijn�meestal�moeilijk�te�kwantificeren.

Volgens� het� jaarverslag� van� de� RVA� voor� 2009� heeft� de� inspectiedienst� 457�
onderzoeken�uitgevoerd�bij�dienstenchequebedrijven.�110�daarvan�gebeurden�bij�
startersondernemingen.�Bijna�45�%�van�de�gecontroleerde�bedrijven�hield�zich�niet�
aan�de�reglementering.�De�boekhoudkundige�gegevens�van�de�RVA�voor�het�jaar�
2009�vermelden�een�terug�te�vorderen�bedrag�van�3.208.140�euro.�

Het�Rekenhof�stelt�echter�vast�dat�het�terugvorderingspercentage�9�%� is�en�dat�
het�gecumuleerde�terug�te�vorderen�bedrag�6.403.651�euro37�beliep�op�31�decem-
ber�2009.

3 Uitvoering van de regeringsmaatregelen 

3.1 Plan voor economisch herstel 

De� regering� heeft� een� relanceplan� goedgekeurd� dat� ondernemingen� moet� toe-
laten�de�economische�crisis�te�overleven�en�hun�liquiditeitsniveau�te�handhaven.�
Een�aantal�maatregelen�heeft�betrekking�op�de�betaling�van�sociale�bijdragen.�

Werkgevers�die�uitzonderlijk�en�tijdelijk�moeilijkheden�ondervinden�om�de�sociale�
bijdragen�te�betalen,�kunnen�met�de�RSZ�onderhandelen�over�de�betaaltermijnen.�
Als� gevolg� van� de� crisis� werd� de� communicatie� met� de� werkgevers� daarover��
verbeterd,�echter�zonder� te� raken�aan�de�regels�voor�de�betalingstermijnen�van�
de�voorschotten�en�van�het�bijdragesaldo.

Als� aanvulling� bij� de� steunmaatregelen� voor� ondernemingen� in� tijden� van� crisis,�
werden� de� voorwaarden� gewijzigd� waarin� bedrijven� worden� vrijgesteld� van� bij-
drageverhogingen�en� van� intresten� in�geval� van� laattijdige�betaling.�Om� recht� te�
hebben�op�een�gedeeltelijke�vrijstelling�van�RSZ-sancties,�moet�een�werkgever�alle�
nog�verschuldigde�bijdragen�hebben�betaald.�Die�voorwaarde�werd�echter�opgehe-
ven�voor�de�nog�verschuldigde�bijdragen�van�de�eerste�drie�trimesters�van�2009.�
Bovendien� werd� beslist� om� geen� verhoogde� bijdragen� toe� te� passen� en� om� de�
verwijlintresten�met�de�helft�te�verminderen�voor�die�nog�verschuldigde�bijdragen.�

In�de�loop�van�2009�steeg�het�aantal�gevallen�van�toegekend�uitstel�van�betaling�
met� 30�%� ten� opzichte� van� 2008.� De� bedragen� waarvoor� afbetalingsplannen��
werden� goedgekeurd,� stegen� met� 57�%� ten� opzichte� van� 2008:� ze� stegen� van�
nagenoeg�150�miljoen�euro�in�december�2008�tot�236�miljoen�euro�in�december�
2009.�In�één�enkel�geval�werd�een�verzoek�om�vrijstelling�van�intresten�ingewil-
ligd.�Van�alle�goedgekeurde�afbetalingsplannen�werden�er�64�%�volledig�betaald�
in�2009,�tegenover�71�%�in�2008�en�72�%�in�2007.�
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38� De�Sociale� Inlichtingen-�en�Opsporingsdienst� is�een�autonome�dienst�van�de�FOD�Werkgelegen-
heid�die�rechtstreeks�ressorteert�onder�de�ministers�van�Werk,�Sociale�Zekerheid�en�Justitie.�De�
SIOD�is�een�coördinerend�orgaan�dat�steun�biedt�aan�de�federale�diensten�voor�sociale�inspectie�
bij�de�strijd�tegen�zwartwerk�en�sociale�fraude�binnen�en�buiten�de�arrondissementscellen.�

39� Zie�het�artikel�over�de�toepassing�van�het�plan�voor�de�strijd�tegen�de�sociale�fraude�in�het�domein�
van�de�RIZIV-uitkeringen�in�deel�IV�van�dit�Boek.

3.2  Strijd tegen de sociale fraude en terugvordering van onterecht 
betaalde uitkeringen

3.2.1 Beoogde maatregelen 

De�strijd� tegen�de� sociale� fraude�beoogt�de� fraude�op�het� vlak� van� sociale�bij-
dragen,�sociale�uitkeringen�en�zwartwerk.�De�ministerraad�van�23�oktober�2008�
keurde�een�aantal� specifieke�maatregelen�goed�waarvan�de� financiële�weerslag�
werd�geraamd�op�70�miljoen�euro.�De�regering�benadrukte�ook�de�inspanningen�
om�onterecht�betaalde�uitkeringen�terug�te�vorderen�in�de�sector�van�de�invalidi-
teit,� de� pensioenen,� de� kinderbijslag� en� de� werkloosheid.� Die� maatregel� werd�
geraamd�op�20,9�miljoen�euro.

De� Sociale� Inlichtingen-� en� Opsporingsdienst� (SIOD)38� werd� meer� bepaald� ver-
zocht�de�gerichte�acties� in�de�risicosectoren�te�coördineren�teneinde�het�zwart-
werk� terug� te� dringen,� samenwerking� tot� stand� te� brengen� in� de� strijd� tegen�
grensoverschrijdende�fraude�en�werk�te�blijven�maken�van�de�opsporing�van�valse�
documenten�(geraamde�opbrengst�van�10�miljoen�euro).�

Zwartwerk�kon�door�middel�van�een�forfaitaire�bijdrage�worden�geregulariseerd,�
wat�21�miljoen�euro�zou�moeten�opleveren�voor�2009.

Door� de� bevoegdheden� van� de� inspecteurs� en� controleurs� van� het� RIZIV� uit� te�
breiden,� moet� cumulatie� van� invaliditeitsuitkeringen� en� zwartwerk� op� bredere�
schaal�kunnen�worden�opgespoord.�De�maatregel�werd�geraamd�op�6,5�miljoen�
euro�in�het�stelsel�van�de�werknemers39.

Het� ontwerpen� van� een� eenvormig� en� elektronisch� proces-verbaal� (e-pv)� zou��
het�tempo�van�de�inning�moeten�opdrijven,�zowel�voor�de�Schatkist�als�voor�het�
Globaal�Beheer�(0,75�miljoen�euro).

De� strijd� tegen�het� cumuleren� van�werkloosheidsuitkeringen�en�een� inkomen�uit�
arbeid�wordt�geïntensiveerd�doordat�de�betalingsinstellingen�preventief� een�krui-
sing�van�de�databases�uitvoeren.�Daarmee�zou�de�RVA�nagenoeg�17,9�miljoen�euro�
aan�uitgaven�moeten�kunnen�vermijden.

De�regering�wou�de�curatoren,�in�hun�hoedanigheid�van�gerechtelijke�mandataris-
sen,�de�opdracht�geven�de�aangiften�van�de�sociale�bijdragen�bij�faillissementen�
op�te�stellen.�Het�rendement�van�die�maatregel�werd�geraamd�op�10�miljoen�euro.

Het�doorgedreven�toezicht�op�de�verplichtingen�van�de�werkgevers�inzake�start-
baanovereenkomsten�en�de�uitvoering�van�de�bepalingen�van�de�programmawet�
van�27�december�2006�over�de�aard�van�de�arbeidsrelaties�(loontrekkende/zelf-
standige)�moesten�respectievelijk�2�en�1�miljoen�euro�opleveren.

Wat�de�terugvordering�van�onterechte�betalingen�betreft,� in�ruimere�zin�dan�die�
van� fraude,� hoopte�de� regering�op�20,9�miljoen�euro,�waarvan�1,5�miljoen�euro�
voor�de�invaliditeit,�1,4�miljoen�euro�voor�de�pensioenen,�10�miljoen�euro�voor�de�
kinderbijslag�en�8�miljoen�voor�de�werkloosheid.
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3.2.2 Realisaties

De�SIOD�heeft�een�verslag�opgesteld�over�de�opvolging�van�zijn�strategisch�plan�
2009.� Het� plan� benadrukt� de� specifieke� inspanningen� van� de� diverse� diensten�
voor�sociale�inspectie�en�voor�arbeidsinspectie�in�het�kader�van�de�strijd�tegen�de�
sociale�fraude.�Het�verslag�vermeldt�de�bedragen�aan�sociale�bijdragen�en�sociale�
uitkeringen�die�moeten�worden�teruggevorderd�omdat�er�sprake�is�van�fraude.

Wat�de�socialezekerheidsbijdragen�betreft,�konden�dankzij�de�controles�regularisa-
ties�worden�uitgevoerd�voor�een�bedrag�van�31,7�miljoen�euro.�Op�het�vlak�van�de�
grensoverschrijdende�fraude�werd�een�bedrag�van�2,5�miljoen�euro�aangegeven.

Dankzij�de�strijd�tegen�de�fraude�met�valse�aangiften�(valse�C4’s�en�andere�valse�
sociale�documenten)�kon�5,2�miljoen�euro�aan�frauduleuze�werkloosheidsuitkerin-
gen�worden�opgespoord,�alsook�0,8�miljoen�euro�aan�frauduleuze�geneeskundige�
verstrekkingen�en�2,2�miljoen�euro�aan�frauduleuze�uitkeringen�wegens�ziekte�of�
invaliditeit.�Dat�maakt�in�totaal�8,2�miljoen�euro.

Bij�de�controles�zijn�niet-toegestane�cumulaties�aan�het�licht�gekomen�van�werk-
loosheid�en�arbeid�als�loontrekkende,�van�werkloosheid�en�arbeid�als�zelfstandige�
en�van�arbeidsongeschiktheid�en�een�bezoldiging.�Voor�die�drie�cumulaties�moet�
respectievelijk�16�miljoen�euro,�4,6�miljoen�euro�en�3,6�miljoen�euro�aan�sociale�
uitkeringen�worden�teruggevorderd.

Dankzij�de�inspanningen�van�de�RKW�kon�fraude�door�sociaal�verzekerden�worden�
opgespoord�voor�een�bedrag�van�406.107�euro,�alsook�fraude�met�fictieve�onder-
nemingen�voor�een�bedrag�van�1,4�miljoen�euro.

Hoewel�de�strijd� tegen�de�sociale� fraude�het�mogelijk�maakt�om,�voor�de�opge-
spoorde�gevallen,�voortaan�geen�onjuiste�uitkeringen�meer�te�storten�aan�sociaal�
verzekerden,� is�de�effectieve� terugvordering�van�onterecht�betaalde�sociale�uit-
keringen� tot� slot� niet� gegarandeerd.� Hetzelfde� geldt� voor� de� te� regulariseren��
sociale�bijdragen.�Dit�tempert�de�door�de�regering�verwachte�inkomsten.�

Naast�de�strijd�tegen�de�sociale�fraude�wou�de�regering�ook�werk�maken�van�de�
terugvordering�van�onterechte�betalingen.�Zo�heeft�de�RVP�voor�de�tak�pensioe-
nen� rechtstreeks� een� verwachte� opbrengst� van� 1,4� miljoen� euro� opgenomen� in�
zijn�begroting.�De�dienst�heeft�meteen�ook�zijn�door�het�Globaal�Beheer�te�finan-
cieren�behoeften�verminderd�met�eenzelfde�bedrag.�De�structuren�die�de�RVP�al�
lang�geleden�uitbouwde�voor�controles�en�invorderingen�waren�toereikend�om�die�
terugvordering�te�realiseren.

Bovendien�toetst�de�RVP�de�databases�van�DIMONA-DMFA�aan�de�databases�
van�de�pensioenen�om�de�gevallen�van�cumuatie�van�pensioenen�en�toegestane�
activiteiten�beter�te�kunnen�opvolgen.�Die�aanpak�past�in�het�project�Argos.�Dat�
project�wil�het�principe�van�datamatching�uitbreiden�en�wil�ook�werk�maken�van�
proactieve�interventies�door�er�bij�de�gepensioneerden�met�een�inkomen�uit�toe-
gestane� arbeid� op� aan� te� dringen� dat� ze� de� grensbedragen� respecteren.� Die�
maatregel�werd�geraamd�op�2�miljoen�euro.�Dat�bedrag�werd�integraal�in�minde-
ring�gebracht�van�de�behoeften�die�het�Globaal�Beheer�moet�financieren.�De�RVP�
heeft�die�maatregel�dus�ten�volle�gerealiseerd.
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40� Parl. St. Kamer,�6�november�2008,�DOC�52�1526/001,�Begrotingen�van�ontvangsten�en�uitgaven�
voor�het�begrotingsjaar�2009.�Algemene�toelichting.

41� Artikel�34� van� het� koninklijk� besluit� van� 28�november�1969� tot� uitvoering� van� de� wet� van�
27�juni�1969� tot�herziening�van�de�besluitwet�van�28�december�1944�betreffende�de�maatschap-
pelijke�zekerheid�der�arbeiders.

In�2009�wou�de�regering�ook�de�curatoren�bij�de�RSZ�responsabiliseren.�Op�dit�
moment� stelt� de� inspectie� van� de� RSZ� de� niet-ingevulde� aangiften� van� sociale�
bijdragen�op�als�een�werkgever�failliet�gaat.�Door�die�taak�toe�te�vertrouwen�aan�
de� curatoren� en� door� de� inspectiediensten� van� de� RSZ� zich� helemaal� te� laten�
toeleggen�op�hun�initiële�opdracht�(namelijk�de�sociale�fraude�bestrijden�en�con-
troleren�of�de�aangiften�correct�zijn),�rekende�de�regering�op�een�opbrengst�van�
10�miljoen�euro.�De�regering�wou�de�curatoren�in�hun�hoedanigheid�van�gerech-
telijke�mandatarissen�responsabiliseren�en�hen�een�sanctie�opleggen�als�ze�nala-
ten�de�aangiften�van�de�bijdragen�in�te�vullen.

Die� responsabilisering� is�echter�moeilijk� in�de�praktijk� te�brengen.�De�curatoren�
hebben� juridische� problemen� aangehaald.� Ze� zijn� immers� wettelijk� gezien� niet�
gelijkgesteld�met�werkgevers.�Bovendien�is�er�ook�nog�geen�oplossing�gevonden�
voor�de�kwestie�van�de�financiering�van�die�opdracht.�Aangiften�van�sociale�bijdra-
gen�opstellen�vergt�tijd�en�moet�misschien�zelfs�verlopen�via�een�sociaal�secreta-
riaat.�De�besprekingen�tussen�de�RSZ�en�de�curatoren�zijn�volop�aan�de�gang�en�
zouden�moeten�leiden�tot�een�aanvaardbare�oplossing�voor�de�betrokken�partijen.

3.3 Extra ontvangsten 

3.3.1  Ontvangsten uit achterstallige bijdragen en nietverschuldigde  
Rosettabijdragen en fictieve zelfstandigen 

In�de�algemene�toelichting�van�november�200840�was�de�regering�van�plan�achter-
stallige� bijdragen� te� innen� ten� belope� van� 111� miljoen� euro.� Die� maatregel� valt�
moeilijk�te�evalueren�aangezien�de�gestorte�achterstallige�bijdragen�zijn�opgeno-
men�in�de�globale�ontvangsten�uit�bijdragen.�De�enige�gegevens�die�beschikbaar�
zijn,�hebben�betrekking�op�de�regularisatie�van�77�miljoen�euro�aan�achterstallige�
bijdragen�in�het�dossier�van�een�failliete�werkgever.�

3.3.2 Studenten 

Het�huidige� systeem�van� studentenjobs� vergde� vereenvoudiging�omdat� er� geen�
duidelijkheid�bestond�over�de�mogelijke�arbeidsperiodes.�De�regering�rekende�op�
een�extra�ontvangst�uit�bijdragen�ten�belope�van�10�miljoen�euro,�maar�de�wijzi-
ging�zal�pas�van�kracht�worden�als�de�wetgeving�volledig�tot�stand�is�gekomen.

3.3.3 Aanpassing van het betalingssysteem van sociale secretariaten 

Bij� de� RSZ� betalen� werkgevers� hun� socialezekerheidsbijdragen41� in� meer� dan�
90�%� van� de� gevallen� via� een� sociaal� secretariaat.� In� vergelijking� met� de� werk-
gevers�genieten�die�secretariaten�ruimere�betaaltermijnen,�zowel�voor�de�storting�
van�de�driemaandelijkse�voorschotten�(zes�dagen�extra)�als�voor�de�storting�van�
het�trimestriële�saldo�(twintig�dagen�extra).�Om�het�niveau�van�de�thesaurie�van�
het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�op�te�krikken,�werd�overwogen�de�betaal-
termijnen� voor� de� sociale� secretariaten� in� te� korten.� Sinds� de� invoering� van� de�
multifunctionele� aangifte� (DMFA)� in� 2003� is� het� administratieve� werk� van� de�
secretariaten�immers�vereenvoudigd�in�vergelijking�met�de�papieren�aangifte.�
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42� Artikel�38,�§�3�novies,�van�de�wet�van�29�juni�1981�houdende�algemene�beginselen�van�de�sociale�
zekerheid�voor�werknemers.

43� Koninklijk�besluit�van�17�maart�2009�tot�wijziging�van�het�koninklijk�besluit�van�12�augustus�1994�
tot�uitvoering�van�artikel�51ter,�van�de�arbeidsongevallenwet�van�10�april�1971.

44� De�programmawet�van�22�december�2008�voert�artikel�58quater�van�de�arbeidsongevallenwet�van�
10�april�1971� opnieuw� in.� Koninklijk� besluit� van� 7�oktober�2009� tot� wijziging� van� het� koninklijk�
besluit� van� 30�maart�2009� betreffende� de� dekking� van� de� werkingskosten� van� het� Fonds� voor�
Arbeidsongevallen�ter�uitvoering�van�artikel�58quater�van�de�arbeidsongevallenwet�van�10�april�1971.

De�snellere�storting�van�die�bedragen�zou�de�RSZ�betere�kansen�moeten�bieden�
in� termen� van� beleggingen� of� toelaten� niet� zo� vaak� terug� te� moeten� vallen� op�
leningen.� De� maatregel� werd� geraamd� op� 9,5� miljoen� euro� maar� werd� nog� niet�
geconcretiseerd.�

3.3.4 Nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen 

Sinds�begin�2008�kunnen�werkgevers�aan�hun�werknemers�zogeheten�niet-recur-
rente� resultaatsgebonden� voordelen� toekennen42.� Die� voordelen� (maximum�
2.200� euro)� gaan� gepaard� met� een� bevrijdende� socialezekerheidsbijdrage� van�
33�%�uit�hoofde�van�de�werkgevers.�De�opbrengst�van�die�bijdrage�komt�terecht�
bij�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers.�In�2009�werd�de�mogelijkheid�om�dat�
voordeel�toe�te�kennen�uitgebreid�tot�autonome�overheidsbedrijven.

Bij�de�voorafbeelding�van�de�begroting�2009� (in�oktober�2008)�had�de�RSZ�die�
ontvangst� geraamd� op� 25� miljoen� euro,� op� basis� van� de� cijfers� voor� 2008.� De�
regering�achtte�die�raming�te�laag�en�bracht�ze�op�71,8�miljoen�euro.�De�bijdrage�
leverde�uiteindelijk�een�ontvangst�op�van�51,9�miljoen�euro.�De�bedrijven�die�het�
voordeel�in�2009�het�vaakst�toekenden�aan�hun�werknemers,�waren�voornamelijk�
actief�in�de�chemische�industrie,�in�de�tewerkstellingssector�(bv.�uitzendkantoren),�
in� de� vervaardiging� van� metaalproducten,� in� de� farmaceutische� industrie,� in� de�
groothandel,�in�de�metallurgie�en�in�de�steenkoolwinning.

Dat�het�voordeel�succes�heeft,�blijkt�uit�het�feit�dat�de�bijdragen�voor�de�eerste�
twee�trimesters�van�2010�al�hoger�liggen�dan�de�resultaten�van�de�vier�trimesters�
van�2009.�

3.3.5 Verkoop van een gebouw 

De� regeringsmaatregelen� van� 23�oktober�2008� voorzagen� in� een� ontvangst�
afkomstig� van� de� verkoop� van� een� gebouw� waarvan� de� RSZ� eigenaar� is.� De��
verkoop�ging�echter�niet�door�omdat�de�huidige�gebruiker�het�gebouw�niet� kon�
vrijmaken.� De� verwachte� ontvangst� van� 13� miljoen� euro� kon� dus� niet� worden�
gerealiseerd�en�de�verkoop�is�nu�gepland�in�2013.

3.3.6 Sector arbeidsongevallen 

De� regering�beoogde� twee�maatregelen� in� de� sector� van�de�arbeidsongevallen.�
Door�de�eerste�maatregel�werd�het�aandeel�verhoogd�van�de�verzekeringsonder-
nemingen� in� de� kosten� voor� het� beheer� van� de� dossiers� door� het� Fonds� voor�
Arbeidsongevallen�(FAO)�(2,6�miljoen�euro43).�De�tweede�maatregel�bestond�erin�
de� verzekeringsondernemingen�een� tegemoetkoming� te� vragen� in� de� werkings-
kosten� van� het� FAO� voor,� onder� meer,� het� uitvoeren� van� controles� (3,2� mil-
joen�euro44).�
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Bij�de�aanpassing�van�de�initiële�begroting�2009�(in�februari�2009)�werd�de�weer-
slag� van� die� maatregelen� verrekend� in� respectievelijk� de� ontvangsten� uit� over-
drachten�van�andere�stelsels�en�fondsen�en�in�de�diverse�ontvangsten.

Volgens�de� informatie� van�het�FAO�werd�de� initiële�begroting�opgetrokken�van�
206,2�miljoen�euro�tot�208,8�miljoen�euro�in�het�kader�van�de�eerste�maatregel�en�
bedroeg�het�niveau�van�de�begrotingsuitvoering�237,7�miljoen�euro.

De� tweede� maatregel� genereerde� een� ontvangst� van� 3,3� miljoen� euro� in� plaats�
van� de� verwachte� 3,2� miljoen� euro.� De� beide� maatregelen� hebben� dus� volop�
vruchten�afgeworpen�in�2009.

3.4 Besparingsmaatregelen 

Gewoon�tijdskrediet�

Het�tijdskrediet�is�een�systeem�van�loopbaanvermindering�en�vermindering�van�de�
prestaties�tot�een�halftijdse�betrekking,�in�combinatie�met�een�RVA-uitkering.�De�
regering� wou� de� sociale� partners� voorstellen� om� de� voorwaarden� voor� toegang�
tot�het�systeem�te�verstrengen,�wat� in�2009�een�besparing�van�30�miljoen�euro�
zou�moeten�opleveren.

De� collectieve� arbeidsovereenkomst� 77bis� van� 19�december�2001� tot� invoering�
van�het�tijdskrediet�is�echter�niet�gewijzigd�om�tegemoet�te�komen�aan�de�bespa-
ringsmaatregelen�die�de�regering�had�gevraagd.�
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Hoofdstuk 4 
Begroting van het Globaal Beheer van de zelfstandigen

Het Globaal Beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen heeft in 2009 
een overschot gerealiseerd van 23,3 miljoen euro, wat lager is dan het over
schot van 210,3 miljoen euro dat in 2008 werd opgetekend.

De ontvangsten uit bijdragen in 2009 zijn gestegen met 5,25 %.

De uitgaven voor uitkeringen zijn gestegen met 6,48 % ten opzichte van 2008. 

In het kader van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de economische 
crisis is de toegang van de zelfstandigen tot de faillissementsverzekering uitge
breid. De weerslag van die maatregel bleef in 2009 beperkt tot 1,2 miljoen euro.

1 Begrotingsresultaat

In�2009�leiden�de�begrotingsverrichtingen�van�het�sociaal�statuut�van�de�zelfstan-
digen�tot�een�overschot�van�23,3�miljoen�euro,�wat�gunstiger�is�dan�het�negatieve�
resultaat� waarmee� rekening� werd� gehouden� bij� de� begrotingsaanpassing�
(−�22,9�miljoen�euro).�
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45� Het� inningspercentage� geeft� weer� welk� deel� van� de� door� de� socialeverzekeringsfondsen� gevor-
derde�bijdragen�daadwerkelijk�wordt�geïnd.�

2 Ontvangsten en uitgaven

Tabel 9 – Ontvangsten, uitgaven en saldo van de verrichtingen van het Globaal Beheer van de zelfstandigen, 
 exclusief interne overdrachten en tak geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

Voorlopige 
realisaties 

2007

Voorlopige 
realisaties 

2008

Initiële 
begroting 

2009

Aangepaste 
begroting 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2009

Ontvangsten  

Bijdragen 2.846,0 3.245,0 3.368,0 3.314,7 3.415,3

Gewone bijdragen 2.677,9 3.067,2 3.191,8 3.138,6 3.236,3

Consolidatiebijdragen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Bijdragen openbare mandatarissen 5,6 5,7 7,0 7,0 6,0

Vennootschapsbijdragen 162,4 172,1 169,1 169,1 173,0

Tegemoetkomingen van de Staat 1.123,8 1.248,2 1.281,7 1.270,9 1.270,9

Alternatieve financiering 484,6 803,0 900,8 851,0 850,1

Inkomsten uit beleggingen 24,5 34,7 41,0 18,4 13,5

Diverse overdrachten en externe overdrachten 23,5 69,9 35,5 34,4 34,1

Toegewezen ontvangsten 15,9 16,2 16,5 16,5 16,7

Totale ontvangsten 4.518,3 5.416,9 5.643,5 5.505,9 5.600,8

Uitgaven

RIZIVUitkeringen 251,9 278,2 298,9 302,3 300,3

Pensioenen RVP 2.310,7 2.537,2 2.681,7 2.676,6 2.693,7

RSVZGezinsbijslag 355,0 390,5 410,8 407,4 415,2

RSVZFaillissementsverzekering 1,7 4,1 4,8 6,4 8,7

Welvaartsaanpassingen 25,6

Totaal uitkeringen excl. geneeskundige 
verzorging

2.919,3 3.210,0 3.421,8 3.392,7 3.417,9

Externe overdracht
(RIZIV – Geneeskundige verzorging)

1.227,8 1.904,8 2.045,9 2.041,7 2.071,0

Externe overdrachten: andere 22,0 1,3 2,7 2,7 1,8

Lopende uitgaven Globaal Beheer 80,9 86,3 90,4 91,7 86,7

Totale uitgaven 4.250,0 5.202,4 5.560,9 5.528,8 5.577,5

Saldo lopende rekeningen 268,3 214,5 82,7 − 22,9 23,3

Saldo van de kapitaalverrichtingen 1,0 − 4,2 9,1 0,0 0,0

Begrotingsresultaat 269,3 210,3 91,8 − 22,9 23,3

Bron:�FOD�Sociale�Zekerheid�-�DG�Sociaal�Beleid�–�Stand�van�de�gegevens�op�9�juli�2010

Bijdragen

In�2009�liggen�de�realisaties�5,25�%�hoger�dan�in�2008.�

De�gevolgen�van�de�in�2008�ontstane�economische�crisis�hielden�ook�in�2009�nog�
aan.� Om� met� die� gevolgen� rekening� te� houden,� verminderde� het� RSVZ� bij� de�
begrotingscontrole� de� ontvangstenramingen.� Uiteindelijk� bleken� de� werkelijke�
ontvangsten�hoger�te�liggen�dan�geraamd�in�zowel�de�initiële�begroting�(+�1,4�%)�
als�in�de�aangepaste�ramingen�(+�3�%).

De�daling�van�het�inningspercentage45�(van�97,84�%�in�2008�naar�96,98�%�in�2009)�
wijst� erop�dat� de� crisis� een�weerslag�heeft� op�de�evolutie� van�de�ontvangsten.�
Die� trend� wordt� onrechtstreeks� ook� bevestigd� door� de� stijging� van� het� aantal�



32� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

46� Overeenkomstig�de�beslissing�van�de�federale�regering,�zie�Relanceplan: herstel van het vertrouwen,�
11�december�2008.

47� Intussen�is�de�maatregel�verlengd�voor�2010�(zie�persbericht�van�22�september�2010,�website�van�
het�RSVZ).

48� De� vermindering� houdt� echter� geen� verband� met� de� evolutie� van� de� fiscale� ontvangsten,� maar�
vloeit�voort�uit�aanpassingen�aan�de�begroting�van�de�tak�geneeskundige�verzorging.

aanvragen� tot� vrijstelling� van� bijdragen.� De� ontvangsten� kunnen� eveneens� zijn�
beïnvloed� door� de� maatregel� waarbij� de� zelfstandigen� in� hoofdberoep� die� het�
slachtoffer�zijn�geworden�van�de�economische�crisis,�uitstel�van�betaling�van�hun�
bijdragen�kunnen�krijgen�zonder�boete46.�Hoewel�die�maatregel�alleen�betrekking�
had� op� de� tijdens� het� jaar� te� betalen�bijdragen�en� alle� verschuldigde�bijdragen�
uiterlijk�op�31�december�200947�moesten�zijn�betaald� (of�zijn�opgenomen� in�een�
afbetalingsplan),�kan�niet�worden�uitgesloten�dat�een�deel�van�de�bijdragen�niet�
kon�worden�geïnd�(bv.�door�faillissement�van�de�zelfstandige).�Over�de�uitvoering�
van�die�maatregel�werden�echter�geen�afzonderlijke�statistieken�bijgehouden.�

Alternatieve�financiering

Ten�opzichte�van�2008�zijn�de�ontvangsten�uit�alternatieve�financiering�gestegen�
met�5,87�%.�Die� stijging�houdt� voor�een�groot�deel� verband�met�de�bijkomende�
financiering� voor� de� tak� RIZIV-Geneeskundige�Verzorging� (die� is� gestegen� van�
56,8�miljoen�euro�in�2008�tot�93,4�miljoen�euro�in�2009).

Bij� de� opmaak� van� de� begroting�2009� werd� rekening�gehouden�met� een� totale�
opbrengst�uit�de�alternatieve�financiering�van�900,8�miljoen�euro.�De�daling�van�
de� fiscale� ontvangsten� als� gevolg� van� de� economische� crisis� beïnvloedt� ook� de�
inkomsten�van�het�RSVZ,�dat�zijn�ramingen�bij�de�begrotingscontrole�terugbracht�
tot�851�miljoen�euro�(hetzij�een�vermindering�van�49,8�miljoen�euro).�Zo�daalde�
het�aandeel�van�het�RSVZ�in�de�btw-ontvangsten�(−�30,5�miljoen�euro)�en�in�de�
ontvangsten�uit� de� roerende� voorheffing� (−�9,2� miljoen�euro).� Daarnaast� leidde�
de�afstemming� van�de�begroting� van�het�RSVZ�op�de�door� de�Algemene�Raad�
van�het�RIZIV�goedgekeurde�begroting�tot�een�vermindering�van�de�alternatieve�
financiering�bestemd�voor�de�geneeskundige�verzorging�met�9,7�miljoen�euro48.

Bijdrage�in�de�uitgaven�voor�geneeskundige�verzorging

De�overdrachten�van�het�RSVZ�aan�het�RIZIV-Geneeskundige�Verzorging�zijn�in�
2009�met�8,73�%�toegenomen�ten�opzichte�van�2008�en�liggen�29,3�miljoen�euro�
boven� de� ramingen� van� de� aangepaste� begroting.� Het� verschil� wordt� verklaard�
door�de�betaling�van�37,7�miljoen�euro�naar�aanleiding�van�de�definitieve�afslui-
ting�van�de�rekeningen�van�de�geneeskundige�verzorging�voor�de� jaren�2006�en�
2007�(waarvan�slechts�5,5�miljoen�euro�werd�begroot)�en�de�voorlopige�afsluiting�
van�de�rekeningen�voor�2008.�De�andere�overdrachten�(bedrag�ten�laste�van�de�
eigen�begroting�en�aandeel�van�het�RSVZ�in�de�bijkomende�alternatieve�financie-
ring)�lagen�ongeveer�2,9�miljoen�euro�lager.�

Uitkeringen�voor�arbeidsongeschiktheid�(RIZIV)

In�2009�zijn�de�uitgaven�voor�de�uitkeringsverzekering�met�7,94�%�gestegen�ten�
opzichte�van�2008.�Die�stijging�is� in�hoofdzaak�het�gevolg�van�de�verhoging�van�
het�forfaitaire�weekbedrag�van�de�moederschapsuitkeringen�met�2�%�op�1�augus-
tus�2009�en�van�de�verhoging�met�2,5�%�van�de�uitkeringen�voor�primaire�arbeids-
ongeschiktheid�en�invaliditeit�vanaf�dezelfde�datum.
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49� Forfaitaire�verhoging�met�20�euro�op�1�mei�2009�en�procentuele�verhoging�op�1�augustus�2009.
50� De� uitbreiding� gold� aanvankelijk� alleen� voor� het� jaar� 2009,� maar� werd� verlengd� tot� en� met�

31�december�2010�(beslissing�van�de�ministerraad�van�15�september�2010).
51� Artikel�2bis�van�het�koninklijk�besluit�van�18�november�1996�tot�invoering�van�een�sociale�verzeke-

ring�ten�gunste�van�zelfstandigen,�in�geval�van�faillissement,�en�van�gelijkgestelde�personen,�inge-
voegd�door�artikel�32�van�de�wet�van�19�juni�2009�houdende�diverse�bepalingen�over�tewerkstel-
ling�in�tijden�van�crisis.

Pensioenen

De� stijging� van� de� pensioenuitgaven� met� 6,17�%� ten� opzichte� van� 2008� is� het�
gevolg�van�opeenvolgende�verhogingen�van�de�minimumpensioenen49�en�van�de�
aanpassing�van�de�oudere�pensioenen�aan�de�evolutie�van�de�welvaart.

Gezinsbijslag

Hoewel�het�aantal�rechtgevende�kinderen�in�2009�(net�als�in�voorgaande�jaren)�is�
gedaald,�zijn�de�uitgaven�voor�gezinsbijslag�gestegen�met�6,33�%.�Die�stijging� is�
onder� meer� het� gevolg� van� de� uitbreiding� van� de� doelgroep� voor� de� jaarlijkse�
schoolpremie,�van�de�verdubbeling�van�die�aanvulling�voor�kinderen�vanaf�17�jaar�
en�van�de�verhoging�van�de�gezinsbijslag�voor�het�eerste�kind.

Faillissementsverzekering

In�2009�bedroegen�de�uitgaven�voor�de�faillissementsverzekering�8,7�miljoen�euro,�
tegenover�4,1�miljoen�euro� in�2008.�De�stijging� is� toe� te�schrijven�aan�een� toe-
name�van�het�aantal�aanvragen� tot�uitkering.�Om�de�gevolgen�van�de�economi-
sche� crisis� op� te� vangen,� werd� bovendien� vanaf� 1� juli�2009� de� toegang� tot� de�
faillissementsverzekering� tijdelijk� uitgebreid50.�De�uitbreiding�geldt� voor�de� zelf-
standigen�die�door�de�economische� crisis�worden�geconfronteerd�met�een�aan-
zienlijke� daling� van� hun� omzet� of� inkomsten,� waardoor� voor� hen� een� risico� op�
faillissement�of�kennelijk�onvermogen�bestaat51.�In�2009�bedroeg�de�weerslag�van�
die�maatregel�1,2�miljoen�euro.
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52� Wet�van�31�januari�2007�tot�wijziging�van�de�wet�van�23�december�2005�betreffende�het�genera-
tiepact�met� het� oog�op�de� invoering� van�een�nieuw�systeem�voor� de� financiering� van�de� ziekte-
verzekering.

Hoofdstuk 5 
Begroting van de geneeskundige verzorging

Uit de gegevens van de FOD Sociale Zekerheid blijkt een overschot van 
1.043,5 miljoen euro voor de uitvoering van de begroting 2009 in de sector van 
de geneeskundige verzorging. In dit overschot is een bedrag van 293,9 mil
joen euro meegerekend dat overeenstemt met een thesauriebeweging ter afslui
ting van het jaar 2008. Dit bedrag is geen begrotingsontvangst van het jaar 
2009. 

De uitgaven van de geneeskundige verzorging zijn met 1,4 miljard euro geste
gen ten opzichte van 2008 (+ 6,9 %). Deze stijging is onder meer het gevolg van 
de evolutie van de honoraria van de geneesheren (+ 8,18 %), van de kosten van 
de farmaceutische specialiteiten (+ 4,26 %) en van de verpleegdagprijs 
(+ 7,13 %). Deze realisaties blijven echter 656,4 miljoen euro onder het bedrag 
van de begrotingsdoelstelling.

1 Begrotingsresultaat

Uit�de�geconsolideerde�gegevens�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�voor�de�uitvoe-
ring�van�de�begroting�2009� in�de�sector�van�de�geneeskundige�verzorging�blijkt�
een�overschot�van�1.043,5�miljoen�euro,�terwijl�in�de�initiële�begroting�werd�uitge-
gaan�van�een�begroting�in�evenwicht.�

De�FOD�heeft�voor�de�berekening�van�dat�batig�saldo�rekening�gehouden�met�de�
wijziging�in�de�financieringsregels�van�de�geneeskundige�verzorging.�Zo�werd�het�
volledige�bedrag�van�de�financiering�die�op�basis�van�de�wet�van�31�januari�2007�
aan�de�tak�van�de�geneeskundige�verzorging�wordt�toegekend52,�geboekt�als�ont-
vangsten�van�het�RIZIV-geneeskundige�verzorging,�niettegenstaande�het�feit�dat�
de�financiële�middelen�overeenkomstig�de�thesaurieregels�die� tussen�de�globale�
beheren�en�het�RIZIV�van�toepassing�zijn,�niet�echt�werden�overgedragen.�
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53� Het�RIZIV�beheert�naast�de�tak�geneeskundige�verzorging�ook�de�tak�uitkeringen.�De�ontvangsten,�
uitgaven� en� het� begrotingsresultaat� van� de� tak� uitkeringen� worden� hier� niet� vermeld.� Ze� liggen�
vervat� in� de� geconsolideerde� gegevens� die� worden� vermeld� in� de� hoofdstukken�3� en� 4� van� dit�
Deel�I�voor�de�globale�beheren�van�het�stelsel�van�de�werknemers�en�van�de�zelfstandigen.

2 Ontvangsten en uitgaven

Tabel 10 – Begrotingsresultaten van het RIZIVgeneeskundige verzorging53

 (werknemers en zelfstandigen, in miljoen euro)

RIZIVgeneeskundige verzorging Voorlopige 
realisaties 

2007

Voorlopige 
realisaties 

2008

Initiële 
begroting 

2009

Aangepaste 
begroting 

2009

Voorlopige 
realisaties 

2009

Ontvangsten
Bijdragen 719,2 789,8 825,6 825,6 837,0
Tegemoetkomingen van de Staat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alternatieve financiering 2.190,1 2.322,4 2.499,0 2.511,2 2.444,6
Toegewezen ontvangsten 1.018,9 971,5 1.098,6 1.138,0 1.125,6
Externe overdrachten 5,8 0,4 0,4 0,4 0,4
Inkomsten uit beleggingen 3,2 4,9 4,9 4,9 4,9
Diversen 276,5 304,3 326,2 333,0 332,5
Overdrachten van de globale beheren 18.033,8 20.479,6 21.839,0 21.895,6 22.403,1
Totaal�lopende�ontvangsten 22.047,5 24.872,9 26.593,6 26.708,7 27.148,1

Uitgaven
Prestaties geneeskundige verzorging 18.873,4 20.704,1 23.084,5 22.784,6 22.128,2
Beheerskosten 869,7 921,7 954,5 955,0 948,6
Externe overdrachten 1.395,8 1.691,8 1.645,9 1.658,2 1.672,9
Diversen 913,6 1.166,9 808,6 838,1 1.048,8
Overdrachten naar het Globaal Beheer 6,7 615,3 0 306,7 306,7
Totaal�lopende�uitgaven 22.059,2 25.099,8 26.493,6 26.542,6 26.105,1

Saldo lopende rekeningen 188,3 −�226,9 100,0 166,1 1.043,0
Saldo kapitaalrekeningen −�334,5 414,0 −�100,0 0 0,5
Begrotingsresultaat −�146,2 187,1 0,0 166,1 1.043,5

Bron:�gegevens�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�–�juli�2010

3 Realisaties

3.1 Ontvangsten

De�ontvangsten�van�de�sector�van�de�geneeskundige�verzorging�zijn�hoofdzakelijk�
afkomstig�van�overdrachten�vanuit�de�globale�beheren�van�de�RSZ�en�het�RSVZ.

De�FOD�Sociale�Zekerheid�heeft� in�die�overdrachten� vier�bedragen�meegeteld,�
namelijk� een� (door� de� wet� beperkte)� tegemoetkoming� van� de� globale� beheren,�
een�aanvullend�bedrag�voor�de�alternatieve�financiering�en�een�bedrag�in�verband�
met�de�afsluiting�van�de�rekeningen�van�voorgaande� jaren.�Tot�slot� is�ook�reke-
ning�gehouden�met� de�bijdrage� van�het�RSVZ� in� de� uitgaven� voor� verzekerden�
met�een�gemengde�loopbaan.

Die�ontvangsten�zijn�als�volgt�geëvolueerd.
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54� De�bedragen�met�betrekking�tot�2007�zijn�globale�bedragen�aangezien�de�financieringswet�van�de�
ziekteverzekering�van�31�januari�2007�vanaf�het�dienstjaar�2008�van�toepassing�is.�

55� Principes�opgenomen�in�hoofdstuk�2�van�de�wet�van�29�juni�1981�houdende�de�algemene�beginse-
len� van� de� sociale� zekerheid� voor� werknemers.� Voor� het� stelsel� van� de� zelfstandigen� werd� het�
Globaal� Beheer� georganiseerd� door� het� koninklijk� besluit� van� 18�november�1996� strekkende� tot�
invoering�van�een�globaal�financieel�beheer�in�het�sociaal�statuut�der�zelfstandigen,�met�toepassing�
van�hoofdstuk�I�van�titel�VI�van�de�wet�van�26�juli�1996�tot�modernisering�van�de�sociale�zekerheid�
en�tot�vrijwaring�van�de�leefbaarheid�van�de�wettelijke�pensioenstelsels.

Tabel 11 – RIZIV geneeskundige verzorging – Details van de ontvangsten afkomstig 
 van de globale beheren (in miljoen euro)

200754 2008 2009

RSZ 16.806 18.574,8 20.332,1 
Basisbedrag  17.791,3 18.829,3 
Aanvullende alternatieve financiering  564,5 964,3 
Afrekening van voorgaande jaren  218,9 538,5 
RSVZ 1.121,1 1.793,5 1.954,7 
Basisbedrag  1.788,9 1.823,6 
Aanvullende alternatieve financiering  56,8 93,4 
Afrekening van voorgaande jaren  − 52,1 37,7 
Gemengde loopbanen 106,7 111,3 116,3 
Totaal van de overdrachten van de 
globale beheren 18.033,8 20.479,6 22.403,1 

Bron:� vademecum�2010�voor�de�begroting�2007�–�algemene� toelichtingen� van�de�begrotingen�2008-
2009

De� ontvangsten� uit� overdrachten� afkomstig� van� de� globale� beheren� die� in� de�
tabellen� van� de� FOD� Sociale� Zekerheid� worden� vermeld,� bedragen� in� totaal�
22.403,1�miljoen�euro�voor�2009.

Voordat�in�detail�wordt�ingegaan�op�de�overdrachten,�merkt�het�Rekenhof�in�het�
algemeen� op� dat� de� bedragen� uit� overdrachten� die� in� de� tabellen� van� de� FOD�
Sociale� Zekerheid� worden� vermeld,� verschillen� van� de� bedragen� die� door� het�
RIZIV,�de�RSZ�en�het�RSVZ�zijn�geboekt.�

De� tabellen� van� de� FOD� vermelden� het� volledige� bedrag� dat� aan� het� RIZIV� is�
verschuldigd�krachtens�de�wet�van�31�januari�2007,�overeenkomstig�de�principes�
van�budgettaire�boeking�op�basis�van�de�verworven�rechten.�De�OISZ�boeken�van�
hun�kant�enkel�de�bedragen�die�effectief�werden�geïncasseerd�of�betaald�om�de�
behoeften� te� dekken,� overeenkomstig� de� traditionele� principes� van� het� Globaal�
Beheer55.� De� overdrachten� die� werkelijk� door� de� globale� beheren� werden� uit-
gevoerd,� liggen� veel� lager� dan� de� met� toepassing� van� de� wettelijke� bepalingen�
berekende� en� gebudgetteerde� bedragen.� Het� RIZIV� boekt� ten� aanzien� van� de�
globale�beheren�geen�enkele�vordering�voor�het�bedrag�dat�hem�wettelijk�is�ver-
schuldigd�maar�hem�niet�werd�overgedragen�in�de�loop�van�het�jaar.�De�RSZ�en�
het�RSVZ�boeken�evenmin�een�schuld�voor�het�deel�van�de�wettelijke�financiering�
dat�niet�effectief�werd�overgedragen.�

Uit�de�tabellen�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�blijkt�dat�de�beperkte�tussenkomst�
van�de�globale�beheren�de�hoofdcomponent�is�van�de�financiering�van�de�genees-
kundige�verzorging.�Deze�tussenkomst�bedraagt�20.652,9�miljoen�euro�en�verte-
genwoordigt�92,19�%�van�de�overdrachten.�Overeenkomstig�de�wet�van�31�januari�
2007�betreffende�de�financiering�van�de�geneeskundige�verzorging�is�de�stijging�
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56� Artikel�24,�§�1bis�van�van�de�wet�van�29�juni�1981�houdende�de�algemene�beginselen�van�de�soci-
ale�zekerheid�voor�werknemers.�Artikel�6,�§�1bis�van�het�koninklijk�besluit�van�18�november�1996�
strekkende�tot�invoering�van�een�globaal�financieel�beheer�in�het�sociaal�statuut�der�zelfstandigen�
met�toepassing�van�hoofdstuk�I�van�titel�VI�van�de�wet�van�26�juli�1996�tot�modernisering�van�de�
sociale�zekerheid�en�tot�vrijwaring�van�de�leefbaarheid�van�de�wettelijke�pensioenstelsels.

57� Artikel�24,�§�1quater�van�van�de�wet�van�29�juni�1981�houdende�de�algemene�beginselen�van�de�
sociale� zekerheid� voor�werknemers.�Artikel�6,� §�1quater� van�het� koninklijk�besluit� van�18�novem-
ber�1996� strekkende� tot� invoering� van� een� globaal� financieel� beheer� in� het� sociaal� statuut� der�
zelfstandigen�met�toepassing�van�hoofdstuk�I�van�titel�VI�van�de�wet�van�26�juli�1996�tot�moderni-
sering�van�de�sociale�zekerheid�en�tot�vrijwaring�van�de� leefbaarheid�van�de�wettelijke�pensioen-
stelsels.

van�de�tussenkomst�van�de�globale�beheren�ten�opzichte�van�2008�evenredig�met�
de� toename�van� de� ontvangsten� uit� socialezekerheidsbijdragen� tussen� 2007� en�
200856,� namelijk�5,71�%�voor�het� stelsel� van�de�werknemers�en�1,87�%�voor�het�
stelsel�van�de�zelfstandigen.�

De�wet�betreffende�de�financiering�van�de�geneeskundige�verzorging�voorziet�ook�
in� een� aanvullende� alternatieve� financiering57.� Het� bedrag� daarvan� werd� in� juni�
2009�bij�koninklijk�besluit�vastgesteld�op�1.041,6�miljoen�euro,�wat�neerkomt�op�
een�stijging�met�420,3�miljoen�euro�ten�opzichte�van�2008.

Het� Rekenhof� stelt� vast� dat� de� door� de� FOD� Sociale� Zekerheid� voorgestelde�
gegevens�de�alternatieve�financiering�die�in�juni�2009�werd�vastgelegd,�vermeer-
deren�met�16,1�miljoen�euro�op�basis�van�een�ontwerp�van�koninklijk�besluit�dat�
niet�werd�goedgekeurd.�

De� aanvullende� alternatieve� financiering� die� door� de� FOD� Sociale� Zekerheid�
wordt� voorgesteld� volgens� de� berekeningsprincipes� die� zijn� bepaald� in� de� wet�
betreffende� de� financiering� van� de� geneeskundige� verzorging,� komt� uit� op� een�
totaal�van�1.057,7�miljoen�euro,�d.i.�4,72�%�van�de�totale�ontvangsten�die�aan�de�
sector�zijn�verschuldigd.�

Het�aandeel�van�de�financiering�toegekend�voor�de�geneeskundige�verzorging�van�
werknemers� die� een� gemengde� loopbaan� (werknemer/zelfstandige)� hebben,�
bedraagt�116,3�miljoen�euro.�

Aan�die�drie�bedragen�waarin�de�wettelijke�bepalingen�in�verband�met�de�financie-
ring�van�de�geneeskundige�verzorging�voorzien,�heeft�de�FOD�een�overdracht�van�
576,2�miljoen�euro�toegevoegd�voor�verrichtingen�met�betrekking�tot�de�afsluiting�
van�voorgaande�dienstjaren�en�de�aanzuivering�van�lopende�rekeningen.�

De�saldi�die�ten�voordele�van�de�verzekeringsinstellingen�werden�vastgesteld�in�het�
kader�van�de�afsluitingen�2006�en�2007�bedragen�in�totaal�282,3�miljoen�euro.�Die�
uitgaven� in� verband�met�dienstjaren�van�vóór�de�wet�betreffende�de�financiering�
van�de�geneeskundige�verzorging�kunnen�niet�worden�gefinancierd�door�de�beperkte�
tegemoetkoming� van� de� globale� beheren� en� door� de� alternatieve� financiering��
die�wordt� toegekend�om�de�begrotingsdoelstelling�2009� te�dekken.�Er�werd�dus�
een�aanvullende�ontvangst� ingeschreven�die�de� tegemoetkoming�van�de�globale�
beheren�in�de�financiering�van�de�saldi�van�2006�en�2007�vertegenwoordigt.�

De�overdrachten�die� in�de� tabellen�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�worden�ver-
meld�voor�de�afsluitingen�van�voorgaande�jaren,�omvatten�eveneens�een�bedrag�
van�293,9�miljoen�euro,�dat�overeenstemt�met�bedragen�van�het�RIZIV�ten�voor-
dele�van�de�verzekeringsinstellingen�in�het�kader�van�de�voorlopige�afsluiting�van�
2008.�Die�verrichtingen�worden�uitgevoerd�om�de�saldi�van�excedentaire�geldmid-
delen�van�boekjaar�naar�boekjaar�over�te�dragen.�Ze�hebben�aanleiding�gegeven�
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58� IN-OUT-beweging�die�werd�uitgevoerd�in�de�vorm�van�een�bankakkoord�om�enig�tijdsverschil�in�de�
valutadatums�op�de�rekening�van�het�RIZIV�te�vermijden.

59� RIZIV�–�Evolutie van de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging,�april�2010.
60� Begrotingsdoelstelling�zonder�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging.

tot�een�thesauriebeweging�naar�de�verzekeringsinstellingen,�die�op�dezelfde�dag�
werd� gevolgd� door� een� omgekeerde� thesauriebeweging� voor� hetzelfde� bedrag�
naar�het�RIZIV58.�Vanuit�financieel�oogpunt�zijn�die�thesauriebewegingen�volledig�
neutraal�voor�de�globale�beheren.�

Het�Rekenhof�stelt�vast�dat�de�bedragen�in�verband�met�de�voorlopige�afsluiting�
2008� die� de� FOD� in� de� tabellen� heeft� opgenomen,� verband� houden� met� een��
thesaurieverrichting.�Het�onderstreept�dat�de�wettelijke�bepalingen�niet�voorzien�
in�een�bijkomende�financiering�van�de�globale�beheren�als�er�geen�begrotingste-
kort�is�vastgesteld.�Op�basis�van�de�verworven�rechten�werden�in�2008�voldoende�
begrotingsontvangsten� geboekt� ten� voordele� van� het� RIZIV.� Een� deel� van� die�
ontvangsten,�dat�overeenstemt�met�de�thesauriebehoeften�van�het�lopende�jaar,�
werd� effectief� overgedragen� door� de� globale� beheren.� Er� bleef� een� niet-over-
gedragen�saldo�openstaan,�dat�het�mogelijk�maakt�de�daaropvolgende�jaren�het�
hoofd� te� bieden� aan� de� uitgaven� in� verband� met� de� voorlopige� en� vervolgens�
definitieve� afsluitingen.� Het� Rekenhof� is� dus� van� oordeel� dat� het� bedrag� van�
293,9�miljoen� euro� dat� door� de� FOD� werd� meegeteld� in� de� overdrachten� met�
betrekking� tot� de� afsluitingen� van� voorgaande� jaren� voor� het� jaar� 2008� niet�
gegrond�is.�

De�eigen�ontvangsten�van�het�RIZIV�stijgen�met�351,7�miljoen�euro�ten�opzichte�
van�2008,�voornamelijk�als�gevolg�van�een�toename�van�de�alternatieve�financie-
ring�toegekend�voor�de�financiering�van�de�ziekenhuizen,�en�op�het�niveau�van�de�
toegewezen�ontvangsten,�door�een�sterke�toename�van�de�bijdrage�die�de�farma-
ceutische�bedrijven�op�hun�omzet�betalen.�Deze�bijdrage� is�hun� tussenkomst� in�
de�financiering�van�de�in�2008�vastgestelde�overschrijding�van�de�begrotingsdoel-
stelling�in�de�geneesmiddelensector.

3.2 Uitgaven

Globaal� stijgen�de� lopende�uitgaven� tot�26.105�miljoen�euro� in�2009,�wat�neer-
komt� op� een� stijging� met� 1.005,3�miljoen� euro� ten� opzichte� van� 2008,� maar�
ondanks�die�stijging�liggen�de�uitgaven�nog�338,5�miljoen�euro�lager�dan�aanvan-
kelijk�begroot.�

Er�werd�een�bedrag�van�306,7�miljoen�euro�uitgetrokken�voor�het�Fonds�voor�de�
Toekomst� van� de� Geneeskundige� Verzorging,� waarvan� 299,9� miljoen� euro� was�
opgenomen� in� de� begrotingsdoelstelling� inzake� geneeskundige� verzorging� en�
6,8�miljoen� euro� die� terug� te� vorderen� zijn� bij� de� ziekenhuizen.� In� werkelijkheid�
had�de� sector� van�de� ziekenhuizen�op�30�juni�2010�een�bedrag� van�5,5�miljoen�
euro�gestort.�

De�prestaties�geneeskundige�verzorging�bedragen�22.128,2�miljoen�euro,�d.i.�een�
stijging�met�1.424,1�miljoen�euro�ten�opzichte�van�2008�(+�6,9�%),�als�gevolg�van�
de�evolutie�van�de�honoraria�van�geneesheren�(+�8,18�%),�van�de�kosten�van�far-
maceutische�specialiteiten�(+�4,26�%),�van�de�verpleegdagprijs�(+�7,13�%)�en�van�
de�andere�diverse�posten�(+�7,53�%)59.�

Die�verwezenlijkingen�vallen�656,4�miljoen�euro�lager�uit�dan�de�begrotingsdoel-
stelling60� die� werd� berekend� volgens� de� bepalingen� van� de� wet� betreffende� de�
ziekte-�en�invaliditeitsverzekering.�
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61� RIZIV�–�Evolutie van de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging,�april�2010.
62� RIZIV�–�Gestandaardiseerd verslag over de boekhoudkundige uitgaven van het jaar 2009�(perma-

nente�audit).
63� Op�basis�van�de�technische�ramingen�gebaseerd�op�de�tot�mei�2009�geboekte�gegevens�–�Gestan

daardiseerd verslag in verband met de boekhoudkundige uitgaven van het jaar 2009�(permanente�
audit�RIZIV).

64� Op�basis�van�de�technische�ramingen�gebaseerd�op�de�tot�mei�2009�geboekte�gegevens.

De� globale� begrotingsdoelstelling� van� de� verzekering� voor� geneeskundige� ver-
zorging�wordt�uitgesplitst� in�partiële�begrotingsdoelstellingen�die� zijn�gekoppeld�
aan�de�sectoren�van�de�prestaties�(ongeveer�40�sectoren�die�de�verstrekkingen�
door� geneesheren,� de� tandartsprestaties,� de� geneesmiddelen,� enz.� vertegen-
woordigen).� De� partiële� doelstellingen� worden� vastgelegd� op� basis� van� techni-
sche�ramingen.�Het�totaalbedrag�van�de�technische�ramingen�voor�het�geheel�van�
de�sectoren�wordt�gesteld�tegenover�het�bedrag�van�de�doelstelling�gedefinieerd�
op� basis� van� de� groeinorm.� De� marge� die� overschiet,� wordt� door� de� algemene�
raad�van�het�RIZIV�via�positieve�maatregelen�of�besparingsmaatregelen�gespreid�
over� de� verschillende� sectoren.�De� partiële� doelstelling� van� een� sector� bestaat�
dus�uit�de�technische�raming�en�de�marge�die�aan�deze�sector�wordt�toegekend.�

In�de�meeste�domeinen61� liggen�de�gerealiseerde�bedragen� lager�dan�de�partiële�
begrotingsdoelstellingen.�Er�zijn�hoofdzakelijk�begrotingsoverschotten�op�het�vlak�
van�de�honoraria�van�geneesheren�(114,7�miljoen�euro,�d.i.�1,7�%),�de�erelonen�van�
verpleegkundigen� (75,3�miljoen�euro,� d.i.� 7,05�%),� de� implantaten� (144,9�miljoen�
euro,�d.i.�23�%),�de�verpleegdagprijzen�(147,8�miljoen�euro,�d.i.�3,1�%)�en�de�reva-
lidatie� (35,2� miljoen� euro,� d.i.� 7,9�%).� Er� worden� echter� enkele� overschrijdingen�
vastgesteld�in�de�sector�van�de�farmaceutische�verstrekkingen�(+�9,6�miljoen�euro,�
d.i.�0,2�%),�de�orthopedisten�en�de�bandagisten� (+�7�miljoen�euro,�d.i.�3,3�%),�de�
opticiens�(+�3�miljoen�euro,�d.i.�15,3�%),�bij�de�uitvoering�van�de�sociale�akkoorden�
ten�voordele�van�het�verplegend�personeel�(+�15,9�miljoen�euro,�d.i.�25,2�%)�en�bij�
de�tegemoetkomingen�voor�de�medische�huizen�(+�9�miljoen�euro,�d.i.�15,7�%).�

Er�werden�in�het�kader�van�de�begroting�2009�verschillende�initiatieven�genomen�
om�de�verzorging�beter�toegankelijk�te�maken�en�besparingen�te�realiseren62.�

De� regering� had� het� plan� opgevat� om� een� belasting� van� 7�%� te� heffen� op� het�
omzetcijfer�dat�wordt�gegenereerd�door� terugbetaalbare�producten� in�de�sector�
van� de� implantaten,� als� vóór� 30�juni� geen� medische� schikkingen� en� passende�
maatregelen�waren�genomen�om�een�besparing�van�39,43�miljoen�euro�te�realise-
ren.�Deze�heffing�werd�uiteindelijk�toegepast�omdat�op�1�augustus�2009�structu-
rele� besparingsmaatregelen� van� kracht� zijn� geworden� voor� een� jaarlijks� bedrag�
van�23,9�miljoen�euro,�gecombineerd�met�aanvullende�besparingen�op�initiatieven�
die�samenhangen�met�de�indexeringsmarge,�zodat�op�jaarbasis�een�besparing�van�
nagenoeg�39,5�miljoen�euro�wordt�gerealiseerd.�

Wat�de�farmaceutische�producten�betreft,� is�een�deel�van�de�stijging�van�de�uit-
gaven� in� 2009� net� zoals� in� 2008� te� verklaren� door� het� opnemen� van� de� kleine�
risico’s�in�de�verplichte�verzekering�van�de�zelfstandigen.�Op�het�vlak�van�de�far-
maceutische�specialiteiten�werden�in�2009�een�aantal�besparingsmaatregelen�toe-
gepast�met�het�oog�op�een�lagere�terugbetaling,�met�een�geschat�jaarlijks�effect�
van�117,1�miljoen�euro63.�Een�aantal�nieuwe�initiatieven�die�in�2008�werden�inge-
voerd,�hebben�echter�pas� in�2009�volledig�effect�gehad,�waardoor�een�meerkost�
van�23,8�miljoen�euro�is�ontstaan.�Het�gaat�meer�bepaald�om�de�eerste�fase�van�
het�kankerplan�en�de�vermindering�van�het�remgeld.�Bovendien�werd�in�2009�een�
bedrag�van�32,4�miljoen�euro�toegekend�aan�de�tweede�fase�van�het�kankerplan64.�



40� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

65� Herschat�bedrag� in�het�kader�van�de�technische�ramingen�van�september�2009,�op�basis�van�de�
cijfers�beschikbaar�eind�mei�2009�(permanente�audit�RIZIV).

66� Rust-�en�verzorgingstehuizen,�bejaardentehuizen�en�centra�voor�dagopvang.
67� Artikel�65�van�de�programmawet�van�27�december�2005.�Dit�artikel�voegt�artikel�191,�§�1,�15°octies�

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

68� Gedefinieerd�door�artikel�69,�§�5,�van�de�wet�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�genees-
kundige�verzorging�en�uitkeringen�gecoördineerd�op�14�juli�1994.�

Voor� de� verstrekkingen� van� de� kinesitherapeuten� wordt� de� evolutie� van� de� uit-
gaven�voor�een�bedrag�van�nagenoeg�14,1�miljoen�euro�in�2009�beïnvloed�door�de�
maatregelen�om�de�erelonen�op� te� trekken�en�het� remgeld� te� verminderen.�De�
kosten�van�de�integratie�van�de�kleine�risico’s�in�de�verzekering�voor�geneeskun-
dige�verzorging�van�de�zelfstandigen�werden�bovendien�15�%�(d.i.�4,3�miljoen�euro)�
te�laag�geschat�in�de�partiële�begrotingsdoelstelling�van�2009.

De�kosten�van�de�nieuwe�maatregelen�en�initiatieven�in�verband�met�de�verpleeg-
dagprijs� werden� met� 84� miljoen� euro� verminderd� ten� opzichte� van� het� begrote�
bedrag65.�De�kosten�van�de�in�2008�genomen�initiatieven�die�in�2009�een�weerslag�
hebben�over� het� volledige� jaar,�werden�naar� beneden� toe�herzien� (vermindering�
met�24,2�miljoen�euro).�De�kosten�van�verschillende� initiatieven�die�op�63,7�mil-
joen�euro�werden�begroot�(hoogdringendheid�in�psychiatrie,�geriatrie,�supplement�
tweepersoonskamer,� evolutie� van� de� personeelskosten,� prestaties� in� lastige�
omstandigheden,�…)�werden�met�32�miljoen�euro�verminderd�omdat�ze�in�juli�2009�
of�zelfs�pas�op�1�januari�2010�in�werking�waren�getreden.�De�initiatieven�van�2009�
in�het�kader�van�het�kankerplan�werden�pas�op�1�juli�2009�toegepast�en�de�kosten�
ervan�werden�herschat�op�46,0�miljoen�euro� in�plaats�van�71,7�miljoen�euro.�De�
maatregel�om�het� forfait�van�de�verpleegdagprijs�uit� te�breiden,�die�op�11,2�mil-
joen�euro�werd�begroot�voor�2009,�zal�ook�pas�in�2010�worden�toegepast.�

Tot�slot�zullen�de�financieringsmaatregelen�voor�prestaties� in� lastige�omstandig-
heden�in�verschillende�rust-�en�verzorgingsinstellingen66,�waarin�reeds�in�oktober�
2008�was�voorzien�en�die�in�2009�nog�verder�werden�ontwikkeld,�uiteindelijk�pas�
in�2010�van�toepassing�zijn.�Het�voor�die�nieuwe�maatregelen�begroot�bedrag�is�
dus�26,8�miljoen�euro�te�hoog�geschat.�Voor�de�maatregel�om�de�vervoerskosten�
te�dekken,�die�in�2009�op�5,6�miljoen�euro�werd�begroot,�werd�eveneens�tot�uit-
stel�beslist.�

4  Financiering van de overschrijdingen in de sector van  
de geneesmiddelen

Vanaf�2006� tot� 2008�werd�een�provisiefonds67,� gefinancierd�door�bijdragen� van�
de� farmaceutische� sector,� ingevoerd�om� in� voorkomend� geval� de�overschrijding�
van� de� begroting� van� de� farmaceutische� specialiteiten� te� compenseren68.� Het�
bedrag� van� het� Provisiefonds� voor� de� Geneesmiddelen� werd� vastgesteld� op�
100�miljoen�euro.�

Om�de� verschuldigde�provisie� aan� te� leggen,� hebben�de� farmaceutische� firma’s�
tegen�15�september�2006�en�2007�een�bedrag�gestort�aan�het�RIZIV�dat�over-
eenstemt� met� respectievelijk� 2,55�%� en� 0,93�%� van� het� in� de� loop� van� het� jaar�
voordien�gerealiseerde�omzetcijfer.�
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69� Artikel�167�van�de�programmawet�van�22�december�2008�voegt�artikel�191,�§�1,�15°undecies�in�de�
wet�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�geneeskundige�verzorging�en�uitkeringen�gecoördi-
neerd�op�14�juli�1994.

70� Uitzonderlijk�werd�de�heffing�volledig�betaald�in�2009�en�in�dat�jaar�als�begrotingsontvangst�opge-
nomen.� Deze� werkwijze� was� noodzakelijk� omdat� de� wettelijke� basis� voor� de� heffing� pas� werd�
gelegd�met�de�programmawet�van�22�december�2008.

Het� principe� was� dat� elke� overschrijding� van� de� begrotingsdoelstelling,� vastge-
steld� in�september�van�een�bepaald� jaar�op�basis�van�de�door�de�verzekerings-
instellingen�geboekte�uitgaven,�zou�worden�gecompenseerd�door�een�afname�van�
een�gelijkwaardige�som�van�het�provisiefonds�door�het�RIZIV.�De�farmaceutische�
firma’s� moesten� het� fonds� tegen� 1�maart� van� het� daaropvolgende� jaar� weer�
samenstellen.�

Voor�de�jaren�2006�en�2007�werd�geen�enkele�begrotingsoverschrijding�vastge-
steld.�De�provisies�die�de�farmaceutische�firma’s�voor�die�jaren�hadden�gestort,�
werden�hen�teruggestort�op�26�februari�2009.�Er�rest�eind�2009�nog�een�saldo�
van�0,08�miljoen�euro�voor�openstaande�betalingen�of�voor�sommige�farmaceuti-
sche�firma’s�waarvan�de�gegevens�nog�steeds�onvolledig�zijn.�De�ontvangsten�en�
de�uitgaven�van�het�RIZIV�die�samenhangen�met�de�terugbetaling�van�het�provi-
siefonds�werden�aangerekend�op�de�rekeningen�2008�van�de�verplichte�verzeke-
ring� inzake�geneeskundige�verzorging,�net�zoals�de� intresten�die�tot�31�decem-
ber� 2008� door� die� bedragen� werden� gegenereerd� en� de� vermeerderingen� en�
intresten�wegens�laattijdigheid.�

In� 2008� werd� een� nieuw� mechanisme� in� het� leven� geroepen69� in� plaats� van� het�
Provisiefonds�voor�de�Geneesmiddelen�dat�in�2006�werd�opgericht.�De�opvorder-
bare�sommen�worden�niet�meer�voortijdig�als� reserve� in�een�fonds�geblokkeerd,�
maar�worden�door�de�farmaceutische�firma’s�betaald� in�het� jaar�waarin�de�over-
schrijding�wordt� vastgesteld.�Het�gaat�meer�bepaald�om�een� subsidiaire� heffing�
op�de�omzet� die� in� de� loop� van�het� jaar�wordt� gerealiseerd,� die� verschuldigd� is�
voor�zover�voor�datzelfde�jaar�een�overschrijding�van�de�begroting�van�de�farma-
ceutische� specialiteiten� wordt� vastgesteld.� Als� een� overschrijding� van� 100�mil-
joen�euro�of�meer�wordt�vastgesteld�op�basis�van�de�in�september�van�het�lopende�
jaar�geboekte�uitgaven,� is�een�subsidiaire�heffing�van�100�miljoen�euro�verschul-
digd.�Als�de�overschrijding�op�minder�dan�100�miljoen�euro�wordt�geraamd,�is�de�
heffing�verschuldigd� ten�belope�van�het�bedrag�van�de�vastgestelde�begrotings-
overschrijding.�Als�op�basis�van�de�door�de�verzekeringsinstellingen�geboekte�uit-
gaven�aangetoond�is�dat�er�geen�overschrijding�zal�zijn,�is�de�heffing�niet�verschul-
digd.�De�bijdrage�wordt�gestort�via�een�voorschot,�dat�wordt�berekend�op�basis�
van�de�omzet�gerealiseerd� in�het�voorgaande� jaar,�waarna�vervolgens�een�eind-
afrekening�wordt� opgesteld�op�basis� van�het� tijdens�het�betrokken� jaar� gereali-
seerde�omzetcijfer.�

Het�voorschot�van�de�heffing�moet�vóór�31�december�van�het�jaar�worden�gestort�
op�de�rekening�van�het�RIZIV�en�het�saldo�van�de�heffing�moet�vóór�30�juni�van�
het�daaropvolgende�jaar�worden�gestort.�

In�2009�werd�een�ontvangst�van�98�miljoen�euro�geboekt�als�subsidiaire�heffing.�
Het�ging�echter�om�de�betaling�verschuldigd�door�de�farmaceutische�sector�door�
de�overschrijding�die�eind�2008�werd�vastgesteld70.�In�2009�was�geen�subsidiaire�
heffing�nodig�om�de�begrotingsdoelstelling�te�halen.
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Deel II 
Kastoestand  
en reserves
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Hoofdstuk 1 
Globaal Beheer van de werknemers

In de loop van het jaar 2009 is de kastoestand van de RSZGlobaal Beheer van 
de werknemers verslechterd. Op 31 december 2009 was er een negatief saldo 
van meer dan één miljard euro.

Eind 2009 bedroeg de portefeuille van het Globaal Beheer, gewaardeerd aan de 
marktwaarde en verhoogd met de gelopen intresten, 4,1 miljard euro (een stijging 
van 196,2 mijoen euro ten opzichte van 2008).

1 Kastoestand op 31 december 2009

In�het�stelsel�van�de�werknemers�evolueert�de�kastoestand�van�het�RSZ-Globaal�
Beheer71�van�een�positief�saldo�van�1.330,8��miljoen�euro�op�1�januari�2009�naar�
een�negatief�saldo�van�−�1.041,5�miljoen�euro�op�31�december�2009.�Er�bestaat�
een� groot� verschil� tussen� de� minimale� en� maximale� dagsaldi,� met� een� piek� van�
2.799,4�miljoen�euro�in�februari�2009�en�een�dieptepunt�van�−�3.355�miljoen�euro�
in�november�2009.�

In�het�algemeen�contrasteert�het�jaar�2009�met�de�positieve�toestand�in�de�loop�
van�2008.�De�positieve�saldi�van�2008�werden�geleidelijk�aan�uitgehold�door�de�
gevolgen�van�de�economische�crisis�die�zich�vanaf�begin�2009�lieten�voelen.�

Het� positieve� kasprofiel� van� het� eerste� trimester� 2009� is� het� resultaat� van� een�
combinatie�van�factoren.�De�belangrijkste�daarvan�zijn:�een�geaccumuleerd�kas-
overschot� in�2007�en�2008�(goede�jaren),�vrij�stabiele�ontvangsten�uit�bijdragen�
en� een� gewaarborgde� alternatieve� financiering.� Men� stelt� echter� vast� dat� het�
gemiddelde�saldo�constant�achteruitgaat�en�negatief�wordt�vanaf�het�eind�van�het�
eerste�semester�tot�op�het�einde�van�het�jaar72.�Deze�achteruitgang�kan�worden�
verklaard� door� de� sterke� stijging� van� de� werkloosheidsuitkeringen� (vooral� voor�
economische�werkloosheid),�de�minder�sterke�stijging�van�de�ontvangsten�uit�bij-
dragen�dan�geraamd,�en�de�mindere�ontvangsten�uit�de�alternatieve�financiering.�
Op�het�einde�van�het�jaar�werd�de�bedrijfsvoorheffing�echter�toegevoegd�als�ont-
vangstenbron�om�een�stabiel�overdrachtniveau�van�de�alternatieve�financiering�te�
verzekeren.�

Er�moet�worden�gepreciseerd�dat�de�RSZ�in�2009�over�een�kredietlijn�van�1,7�mil-
jard�euro� beschikte� om� zijn� wettelijke� verplichtingen� in� termen� van� financiering�
van�de�sociale�prestaties�na� te�komen.�Deze�kredietlijn�was� toegekend�door�de�
administratie� van� de� Thesaurie73� en� via� repo’s74� tegen� onderpand� vanwege� het�
Reservefonds.� De� RSZ� beschikte� over� een� totale� financieringscapaciteit� van�
4,14�miljard�euro75.�

71� De�nog�beschikbare�middelen�bij�de�uitkeringsinstellingen�worden�niet�aan�de�kasmiddelen�van�het�
Globaal�Beheer�van�de�werknemers�toegevoegd�vermits�zij,�overeenkomstig�de�principes�van�het�
Globaal�Beheer,�slechts�zijn�bedoeld�als�werkkapitaal�(een�liquiditeitsmarge�om�de�dagelijkse�wer-
king�te�verzekeren).�

72� Behalve�in�september�waar�het�enkele�dagen�terug�positief�wordt.
73� Dat� mechanisme� werd� geformaliseerd� door� een� bilaterale� overeenkomst� van� 22�juli�2004.� Deze�

werd�meeondertekend�door�de�ministers�van�Financiën�en�van�Sociale�Zaken.�
74� Een� repo-verrichting� bestaat� erin� cash� tegen� een� bepaald� percentage� (reporentevoet)� van� een�

tegenpartij�te�krijgen�door�bij�die�partij�financiële�effecten�in�onderpand�te�geven.�Na�afloop�van�de�
repo�worden�de�effecten�aan�de�lener�teruggegeven�mits�de�terugbetaling�van�de�cash�wordt�ver-
meerderd�met�de�intrest�berekend�tegen�de�overeengekomen�reporentevoet.�

75� Deze�capaciteit�is�in�2010�gestegen�naar�4,9�miljard�euro.
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Het�negatieve�kasprofiel�van�het� laatste�trimester�van�2009�heeft�de�RSZ�ertoe�
gedwongen� leningen�voor� looptijden�van�ongeveer�één�maand�af� te�sluiten�voor�
bedragen�tot�800�miljoen�euro,�aangevuld�met�leningen�op�kortere�termijn�(maxi-
mum� één� week).� Die� leningen� werden� afgesloten� bij� het� Agentschap� van� de�
Schuld.�De�RSZ�heeft�ook�een�beroep�gedaan�op�repo’s.�De�opgehaalde�bedra-
gen� schommelden� tussen� 150� en� 800� miljoen� euro.� De� RSZ� heeft� tot� slot� een�
beroep�gedaan�op�dag�tot�dag�financiering�voor�negatieve�saldi�die�hoger� lagen�
dan�de�eerste�twee�aangewende�financieringsbronnen.�

Net�zo�min�als�in�de�voorgaande�jaren�werden�kasmiddelen�overgedragen�aan�het�
Reservefonds�van�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�en�er�werden�ook�geen�
middelen�aan�onttrokken.�

2 Reserves

2.1 Reservefonds van het RSZGlobaal Beheer

Het�Reservefonds�van�het�Globaal�Beheer�heeft�in�OLO’s�(obligations�linéaires/
lineaire�obligaties)76�belegd.�Het�wordt�gewaardeerd�aan�de�beurskoers�van�de�
inventarisdatum�en�verhoogd�met�de� reeds�gelopen�couponintresten.�De�waar-
dering� gebeurt� hierdoor� aan� de� reële� marktwaarde.� De� waarde� van� de� porte-
feuille� van�het�Globaal�Beheer�beliep�eind�2008�3.899,4�miljoen�euro�en�steeg�
tot�4.095,6�miljoen�euro�eind�2009.�Ze�is�dus�in�de�loop�van�2009�met�196,2�mil-
joen�euro�gestegen.�

Het� rendement� van� de� portefeuille� is� afhankelijk� van� de� evolutie� van� de� rente-
voeten.�De�prestatie�van�de�beheerders�van�het�Reservefonds�wordt�maandelijks�
vergeleken�met�de�referentie-index�JP�Morgan77.� In�de� loop�van�2009�waren�de�
verschillen�ten�opzichte�van�die�index�tamelijk�klein.�Voor�2009�beliepen�de�geïnde�
intresten�en�de�gerealiseerde�meerwaarden�en�minderwaarden�van�het�Reserve-
fonds�229�miljoen�euro.�

2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging

Het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging�werd�opgericht�
door�artikel�111�van�de�programmawet�van�27�december�2006�(gewijzigd�door�de�
programmawetten�van�22�december�2008�en�23�december�2009).�Dat�fonds�werd�
opgericht�om�ten�vroegste�in�2012�deel�te�nemen�aan�de�investeringen�die�nodig�
zijn�om�het�systeem�van�de�geneeskundige�verzorging�aan�te�passen�aan�de�ver-
grijzing� van� de� bevolking.� Het� fonds� behoort� (sinds� de� programmawet� van�
22�december�2008)�voor�90�%�toe�aan�het�Globaal�Beheer�van�de�sociale�zeker-
heid� van� de� werknemers� en� voor� 10�%� aan� het� Globaal� Beheer� van� de� sociale�
zekerheid�van�de�zelfstandigen.�Het�wordt�beheerd�door�de�RSZ.�

Het�fonds�wordt�als�volgt�gefinancierd:�

•� In�2007�via�een�forfaitair�bedrag�afkomstig�van�het�Globaal�Beheer�van�de�
sociale� zekerheid� van� de� werknemers� en� van� het� Globaal� Beheer� van� de�
sociale�zekerheid�van�de�zelfstandigen;

•� Vanaf� 2008� via� eventuele� jaarlijkse� overschotten� van� de� geneeskundige�
verzorging�waarvan�het�bedrag�door�de�koning�wordt�bepaald�bij�in�minister-
raad�overlegd�besluit;

76� Cf.�Deel�III�Financieel�beheer�en�rekeningen�van�de�OISZ�–�“Effecten-�en�thesauriebeheer�van�de�
OISZ”.

77� De�JP�Morgan�Belgium�is�een�neutrale�referentieportefeuille�die�uitsluitend�bestaat�uit�obligaties�
met�vaste�rentevoet�uitgegeven�door�de�Belgische�Staat.�
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•� Vanaf�2009�kan�de�koning�bovendien�in�het�kader�van�de�vastlegging�van�
de�jaarlijkse�globale�begrotingsdoelstelling�van�de�verzekering�geneeskun-
dige�verzorging�andere�bedragen�bepalen�die�aan�het�fonds�worden�toege-
wezen;�

•� Vanaf�2009�door�de�bedragen�die�ziekenhuizen�aan�het�RIZIV�terugbetaal-
den78.�

78� Artikel�56ter�van�de�wet�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�geneeskundige�verzorging�en�
uitkeringen�gecoördineerd�op�14�juli�1994.

79� Koninklijk�besluit�van�15�juli�1997�houdende�maatregelen�tot�consolidatie�van�de�financiële�activa�
van�de�overheid,�genomen�met�toepassing�van�de�artikelen�2,�§�1,�en�3,�§�1,�6°,�en�§�2,�van�de�wet�
van�26�juli�1996�strekkende�tot�realisatie�van�de�budgettaire�voorwaarden�tot�deelname�van�België�
aan�de�Europese�Economische�en�Monetaire�Unie.

80� Men�kan�een�parallel�trekken�tussen�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzor-
ging�en�het�Zilverfonds,�dat�volgens�dezelfde�principes�werkt.

Tabel 1 – Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging – 
 Ontvangsten afkomstig van de globale beheren 

Aard van de bedragen Bedragen in euro

Inbreng�2007�–�art.�111�programmawet�van�27�december�2006 309.000.000
Inbreng�2008�–�KB�van�8�maart�2009�tot�vaststelling�van�het�overschot�2008 306.279.000
Inbreng�2009�–�KB�van�16�maart�2010�tot�vaststelling�van�het�overschot�2009 299.852.000
Inbreng�2009�–�door�de�ziekenhuizen�aan�het�RIZIV�terugbetaalde�bedragen�in�2009 5.510.901

Totaal van de op 30 juni 2010 belegde bedragen 920.641.901

Meerwaarden�en�intresten,�met�inbegrip�van�de�niet-gerealiseerde�meerwaarden�en�de�
gelopen�nog�niet�vervallen�intresten�op�30�juni�2010 84.537.195
Waarde van het fonds op 30 juni 2010 1.005.179.096

Bron:�beheerscomité�van�de�sociale�zekerheid�van�24�september�2010

Er� moet� worden� opgemerkt� dat� de� bedragen� die� tot� op� heden� jaarlijks� aan� het�
fonds�werden�gestort,�slechts�een�gedeelte�van�het�overschot�van�de�geneeskun-
dige�verzorging�vertegenwoordigen,�dat�werd�bepaald�vóór�de�definitieve�afslui-
ting�van�de�rekeningen�van�het�RIZIV.�Het�Rekenhof�stelt�bijgevolg�vast�dat�een�
deel� van� de� overschotten� van� de� geneeskundige� verzorging� die� het� gevolg� zijn�
van�de�groeinorm�van�4,5�%,�terugkeert�naar�de�globale�beheren�om�de�verliesla-
tende�takken�van�de�sociale�zekerheid�te�financieren.�

Het� fonds� is� in� het� vierde� trimester� van� 2008� begonnen� met� de� aankoop� van�
staatsobligaties.� De� bedragen� die� het� beheerde,� waren� tot� dan� toe� op� termijn�
belegd.�De�inbrengen�van�2009�werden�nog�niet� in�obligaties�belegd,� in�afwach-
ting� van� een� stabielere� intrestvoet.� Op� 30� juni� 2010� bestond� het� fonds� voor�
68,1�%�uit� staatsobligaties,� voor�12�%�uit� cash�en� voor�19,9�%�uit� termijndeposi-
to’s.�

In� tegenstelling� tot�een�klassiek�pensioenfonds�dat� zijn�ontvangsten� in� verschil-
lende� financiële� activa� belegt� en� op� termijn� over� reserves� beschikt� om� later� de�
pensioenen� te� kunnen� uitbetalen,� moet� het� Fonds� voor� de� Toekomst� van� de�
Geneeskundige� Verzorging� zijn� reserves79� beleggen� in� effecten� van� de� rijks-
schuld80.� Er� worden� dus� geen� extra� activa� aangekocht� voor� het� geheel� van� de�
overheidsbesturen�maar�er�worden�enkel�middelen�in�reserve�gezet�met�het�oog�
op�toekomstige�uitgaven.�
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Doordat�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging�effecten�
van�de�overheidsschuld�aankoopt,�krijgt�de�Staat�financiële�middelen�om�leningen�
die�op�vervaldag�komen,�terug�te�betalen�en�biedt�het�aldus�de�mogelijkheid�om�
de�geconsolideerde�schuld�van�het�geheel�van�de�overheidsbesturen�te�verminde-
ren.�Omgekeerd�zal�de�Staat�bij�de�aanwending�van�het�Fonds�voor�de�Toekomst�
van� de� Geneeskundige� Verzorging� (ten� vroegste� vanaf� 2012)� de� terugbetaling�
van�de�obligaties�enkel�kunnen�financieren�door�uit�zijn�thesauriemiddelen�te�put-
ten,� wat� een� negatief� effect� zal� hebben� op� de� geconsolideerde� schuld� van� het�
geheel�van�de�overheidsbesturen.�
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Hoofdstuk 2 
Globaal Beheer van de zelfstandigen

De beschikbare middelen van het RSVZ stegen van 1.106,6 miljoen euro op 
31 december 2008 naar 1.190 miljoen euro op 31 december 2009. 

Op de balans van het RSVZ staat op 31 december 2009 voor 1.178,5 miljoen 
euro aan reserves en overgedragen resultaten. Het grootste gedeelte van dit 
bedrag (699,3 miljoen euro) is afkomstig van de reserves in het Fonds voor het 
Welzijn van de Zelfstandigen waaraan sinds 2006 de resultaten van het stelsel 
worden toegewezen.

1 Kastoestand op 31 december 2009

81� Het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�staat�in�voor�het�financieel�beheer�van�de�middelen�van�dit�
fonds,�die�voor�90�%�toebehoren�aan�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�en�voor�10�%�aan�het�
Globaal�Beheer�van�de�zelfstandigen.�

82� De�rente�voor�de�kortetermijnbeleggingen�is�gebaseerd�op�de�evolutie�van�de�EURIBOR�(European 
Inter Bank Offered Rate).�Die�rentevoet�daalde�van�2,587�%�(december�2008)�naar�0,388�%�(decem-
ber�2009).�Bron:�NBB,�Statistieken.

Tabel 2 – Kastoestand op 31 december 2009 (in miljoen euro)

Beschikbaar op de 
financiële rekeningen

Beleggingen bij  
de Schatkist

Totaal

Op�31�december�2006 22,9 573,4 596,3
Op�31�december�2007 51,6 829,3 880,9
Schommeling�2006/2007 125,33�% 44,63�% 47,73�%
Op�31�december�2008 32,5 1.074,1 1.106,6
Schommeling�2007/2008 −�37,02�% 29,52�% 25,62�%
Op�31�december�2009 −�6,2 1.196,2 1.190,0
Schommeling�2008/2009 −�119,08�% 11,37�% 7,54�%

Bron:�RSVZ�–�Kastoestand� van�het� sociaal� statuut� van�de� zelfstandigen� voor� het� jaar�2009�–�nota�aan�de�Raad�van�Beheer� van�
4�maart�2010

De� beschikbare� middelen� van� het� RSVZ� stegen� van� 1.106,6� miljoen� euro� op�
31�december�2008�tot�1.190�miljoen�euro�op�31�december�2009.�

De� totale� opbrengsten� uit� beleggingen� (13,5� miljoen� euro� in� 2009� tegenover�
34,7�miljoen�euro� in�2008)�bestaan�uit�de�opbrengsten�uit�de�belegging�van�de�
beschikbare�middelen�en�uit� het� aandeel� van�het�RSVZ� in�de� intresten� van�het�
Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging81.�

Het� RSVZ� belegt� de� beschikbare� financiële� middelen� op� termijnrekeningen� met�
een� looptijd�van� ten�hoogste�één�maand.�Door�de�evolutie�van�de�kortetermijn-
rentevoeten82� in� 2009� daalden� ook� de� opbrengsten� uit� de� belegging� van� die�
beschikbare�middelen.� In�2009�bedroeg�de�opbrengst�11,6�miljoen�euro,� tegen-
over�33,3�miljoen�euro�in�2008.�

Het�aandeel�van�het�RSVZ�in�de�opbrengsten�uit�de�belegging�van�de�middelen�
van�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging�bedroeg� in�
2009�1,9�miljoen�euro,�tegenover�1,4�miljoen�euro�in�2008.
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2 Reserves

Op� de� balans� van� het� RSVZ� staat� op� 31� december� 2009� een� bedrag� van�
1.178,5�miljoen�euro�aan�reserves.�Die�reserves�bestaan�voor�479,2�miljoen�euro�
uit� overgedragen� resultaten�en� voor�699,3�miljoen�euro�uit� de� toewijzingen�aan�
het� Fonds� voor� het� Welzijn� van� de� Zelfstandigen.� Het� saldo� van� dit� fonds� is� in�
2009�gestegen�met�52,9�miljoen�euro�ten�opzichte�van�2008,�d.i.�het�economisch�
resultaat�van�het�boekjaar83.

83� Sinds�2006�wordt�het�economisch�resultaat�toegewezen�aan�dit�fonds,�zie�artikel�253�van�de�pro-
grammawet�van�27�december�2006.
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Deel III 
Financieel beheer 
en rekeningen  
van de OISZ
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84� Koninklijk�besluit�van�3�april�1997�houdende�maatregelen�met�het�oog�op�de�responsabilisering�van�
de�openbare� instellingen�van�sociale�zekerheid�en�tot�vrijwaring�van�de� leefbaarheid�van�de�wet-
telijke�pensioenstelsels.

85� Rekenhof,�163e�Boek,�Volume�I,�p.�356;�Rekenhof,�164e�Boek,�Volume�I,�p.�301;�165e�Boek,�Volume�I,�
p.�256�en�166e�Boek,�Volume�I,�p.�304.�Ter�beschikking�op�www.rekenhof.be.

Overlegging van de rekeningen

De reglementaire termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de open
bare instellingen van de sociale zekerheid aan het Rekenhof worden onvol
doende nageleefd. Op 30 september 2010 beschikte het Rekenhof voor het jaar 
2009 over slechts één van de zeventien rekeningen. Ook voor de beheersjaren 
2007 en 2008 ontbraken nog steeds respectievelijk van acht en tien instellingen 
de rekeningen. Het Rekenhof stelt geen beduidende verbetering vast ten opzichte 
van voorgaande jaren.

Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parle
ment te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat het Rekenhof tijdig over de 
rekeningen kan beschikken. Vooral de lange administratieve procedure die de 
rekeningen moeten doorlopen voor ze aan het Rekenhof worden toegestuurd, is 
de belangrijkste oorzaak voor de vertragingen. De bestaande wetgeving, regle
mentering, instructies en organisatie voor de opstelling, goedkeuring en voorleg
ging van de rekeningen zouden moeten worden bijgestuurd.

1 Inleiding

De�openbare�instellingen�van�sociale�zekerheid�(OISZ)�onderworpen�aan�de�toe-
passing�van�het�koninklijk�besluit�van�3�april�199784�moeten�strikte�termijnen�res-
pecteren�voor�het�opstellen,�goedkeuren�en�toezenden�van�hun�jaarrekeningen.

1.1 Onderzochte instellingen

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

Net�zoals�in�de�vorige�vier�Boeken�van�het�Rekenhof85�geeft�dit�artikel�de�naleving�
weer�van�de�reglementaire�termijnen�door�deze�instellingen.�Het�geeft�een�over-
zicht�van�de�toestand�voor�de�begrotingsjaren�2007,�2008�en�2009�zoals�vastge-
steld�op�30�september�2010.

1.2 Reglementair kader

De�data�voor�de�opmaak,�goedkeuring�en�toezending�van�de�rekeningen�zijn�vast-
gelegd�in�volgende�reglementaire�bepalingen:

•� artikel�17�van�het�koninklijk�besluit�van�3�april�1997�houdende�maatregelen�
met� het� oog� op� de� responsabilisering� van� de� openbare� instellingen� van�
sociale�zekerheid,� in�uitvoering�van�artikel�47�van�de�wet�van�26�juli�1996�
tot�modernisering� van�de� sociale� zekerheid�en� tot� vrijwaring� van�de� leef-
baarheid�van�de�wettelijke�pensioenstelsels;
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86� Ibid.

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

De�beheerscomités�van�de�OISZ�stellen�de�rekeningen�op�en�sturen�ze,�met�het�
advies� en�de� certificering� van�de� aangestelde� revisor,� voor� goedkeuring� aan�de�
toezichthoudende�minister.�Die�minister�stuurt�ze�na�zijn�goedkeuring�door�aan�de�
minister� tot� wiens� bevoegdheid� de� begroting� behoort,� die� ze� op� zijn� beurt� voor�
toezicht� naar� het� Rekenhof� stuurt� uiterlijk� 30� juni� van� het� jaar� volgend� op� het�
beheersjaar.�Voor�het�RIZIV�moeten�de�rekeningen�op�31�januari�van�het�tweede�
jaar�volgend�op�het�beheersjaar�worden�overgezonden.

2 Resultaten van het onderzoek

Op�30�september�2010�had�enkel�het�RSVZ�zijn�officiële�rekeningen�2009�over-
gezonden�aan�het�Rekenhof.�Voor�de�beheersjaren�2007�en�2008�ontbraken�nog�
steeds�respectievelijk�van�acht�en�tien�instellingen�de�rekeningen.�In�vergelijking�
met�voorgaande�jaren�is�er�geen�beduidende�verbetering.

Voor� het� jaar� 2007� zijn� bij� acht� instellingen,� nl.� FSO,� HVW,� HZIV,� KSZ,� RSZ,�
RIZIV,�RVA�en�RVP,�de�rekeningen�goedgekeurd�door�het�beheerscomité�en�dus�
officieus� beschikbaar.� Ze� zijn� echter� nog� niet� officieel� overgezonden� aan� het�
Rekenhof.� Voor� het� jaar� 2008� geldt� dat� voor� zeven� instellingen� (DOSZ,� FSO,�
HVW,�HZIV,�KSZ,�RVA�en�RVP)�en� voor� het� jaar� 2009� voor� acht� (FBZ,�HVW,�
HZIV,�KSZ,�RJV,�RSZPPO,�RVA�en�RVP).�

Voor� de� ontvangen� rekeningen� van� de� jaren� 2008� en� 2007� stelt� het� Rekenhof�
grote�vertragingen�vast�in�de�overzending.�Voor�die�jaren�hebben�respectievelijk�
slechts�zes�en�acht� instellingen�hun� rekening�overgezonden�en�dit�met�een�ver-
traging�van�gemiddeld�267�en�460�dagen.

De�vertragingen�houden�verband�met�de�administratieve�procedures�van�opmaak�
en�overzending�van�de�rekeningen�en�de�certificering�door�de�bedrijfsrevisor.

3 Conclusies en aanbevelingen 

Er� is� geen� verbetering� in� de� naleving� van� de� reglementaire� termijnen� voor� de�
voorlegging�van�de�jaarrekeningen�van�de�OISZ.

Zoals� in� zijn� voorgaande� Boeken86,� stelt� het� Rekenhof� vast� dat� geen� of� onvol-
doende�gevolg�gegeven�werd�aan�zijn�eerdere�conclusies�en�aanbevelingen�op�dit�
vlak.�Ze�worden�hierna�nogmaals�in�het�kort�weergegeven.

De�specifieke�problematiek�van�de�OISZ,�die�nog�tot�31�maart�facturen�voor�het�
voorgaande� jaar� kunnen� aanrekenen,� zou� moeten� worden� opgelost� binnen� de�
Commissie�voor�de�Normalisatie�van�de�Boekhouding�van�de�OISZ�en�in�samen-
spraak�met�die�instellingen.

De�minister�van�Begroting�zou,�in�overleg�met�de�Commissie�voor�de�Normalisatie�
van�de�Boekhouding�van�de�OISZ,�moeten�nagaan� in�welke�mate�een�bijsturing�
van� de� algemene� organisatie� (reglementering,� instructies,� procedures,� opvol-
ging…)�voor�de�opstelling� van�de� rekeningen� van�de�OISZ,� een� tijdige�naleving�
van�de�termijnen�kan�bevorderen.
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87� Koninklijk�Besluit�van�14�november�2001�inzake�de�uitoefening�van�de�opdracht�van�de�revisoren�
bij�de�openbare�instellingen�van�sociale�zekerheid.

De� minister� van� Begroting� en� de� toezichthoudende� minister� zouden� voor� elke�
OISZ� tijdig� een� bedrijfsrevisor� moeten� aanstellen� zodat� die� zijn� certificatie� kan�
toekennen�binnen�de�reglementair�voorgeschreven�termijn.

De� termijn� waarbinnen� de� bedrijfsrevisor� zijn� rapport� over� de� rekeningen� moet�
opmaken� en� de� termijn� van� opmaak� en� overzending� van� de� rekeningen� zouden�
beter� op� elkaar� moeten� worden� afgestemd.� In� de� huidige� stand� van� de� wetge-
ving87� moet� de� revisor� binnen� drie� maanden� na� het� afleggen� van� de� jaarlijkse�
rekeningen� zijn� rapport� over� de� rekeningen�opmaken.�Met� uitzondering� van�het�
RIZIV,�waarbij�dit�voor�31�maart�van�het�tweede�jaar�volgend�op�het�beheersjaar�
is,�moet�dit�rapport�voor�15�augustus�volgend�op�het�beheersjaar�worden�opge-
maakt�terwijl�de�rekeningen�al�op�30�juni�volgend�op�het�beheersjaar�en�voor�het�
RIZIV�31�januari�van�het�tweede�jaar�volgend�op�het�beheersjaar�moeten�worden�
overgezonden�aan�het�Rekenhof.
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88� Wet�van�26�juli�1996�tot�modernisering�van�de�sociale�zekerheid�en�tot�vrijwaring�van�de�leefbaar-
heid�van�de�wettelijke�pensioenstelsels.

89� Naar�aanleiding�van�de�audits�van�het�Rekenhof�en�met�het�oog�op�de�hervorming�van�dit�sociale-
zekerheidsstelsel,� werd� op� 1�april�2010� een� bijzondere� commissaris� aangesteld.� Zie:� Rekenhof,�
Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid – opvolgingsaudit,�verslag�aan�
de�Kamer�van�Volksvertegenwoordigers,�Brussel,�april�2010,�26�p.�Dit�verslag�alsook�dat�van�de�
initiële�audit�(2006)�zijn�beschikbaar�op�www.rekenhof.be.

Bestuursovereenkomsten – Een beheersinstrument voor de 
OISZ en voor de Staat

Sinds de invoering van de contractualisering in 1996 werden de instellingen van 
sociale zekerheid omgevormd tot openbare instellingen van sociale zekerheid 
(OISZ). De bestuursovereenkomst die deze instellingen bindt aan de Staat kent 
hen een grotere beheersautonomie toe dan in het verleden en verplicht hen 
rekenschap af te leggen over de uitvoering van hun opdrachten zoals die door 
de Staat werden gedefinieerd. Door deze overeenkomst kan de Staat de resul
taten van de instellingen op een objectieve en relevante manier evalueren.

Sinds 2004 besteedt het Rekenhof bijzondere aandacht aan dit beheersinstru
ment. In dit artikel geeft het een overzicht van de huidige stand van zaken.

1 Context

De�invoering�van�de�contractualisering�in�1996�betekende�een�grote�mijlpaal�voor�
de�meeste�instellingen�van�sociale�zekerheid,�die�tot�dan�toe�waren�onderworpen�
aan�de�wet�van�16�maart�1954�betreffende�de�controle�op�sommige�instellingen�
van�openbaar�nut.�De�wet�van�26�juli�199688,�die�haar�oorsprong�vindt�in�de�vraag�
van�de�instellingen�om�meer�responsabilisering,�bepaalde�immers�dat�er�bestuurs-
overeenkomsten�moesten�worden�gesloten�tussen�die�instellingen�en�de�Staat.

Het� werken� met� bestuursovereenkomsten� impliceert� dat� de� Staat� zijn� sociale-
zekerheidsbeleid� uitstippelt� en� doelstellingen� definieert,� dat� de� instellingen� van�
sociale�zekerheid� rekenschap�afleggen�over�de�verwezenlijking�van�de�opdrach-
ten� die� hen� worden� toevertrouwd� en� dat� de� Staat� op� objectieve� en� pertinente�
wijze� de� resultaten� kan� evalueren� die� geboekt� zijn� door� de� instellingen�die� het�
beleid�moeten�uitvoeren.

De� eerste� tien� bestuursovereenkomsten� zijn� in� werking� getreden� op� 1�janu-
ari�2002�en�de�vijf�volgende�op�1�januari�2003.�Van�zodra�die�overeenkomst�was�
gesloten,�werd�elke�instelling�een�openbare�instelling�van�sociale�zekerheid�(OISZ)�
met� een� grotere� beheersautonomie.� Die� eerste� generatie� bestuursovereenkom-
sten�verstreek�op�31�december�2005.�

Voor�de�jaren�2006�tot�2008�kwam�er�een�tweede�reeks�bestuursovereenkomsten�
met�alle�instellingen,�behalve�met�de�Dienst�voor�de�Overzeese�Sociale�Zekerheid�
(DOSZ),�waarvan�de�eerste�bestuursovereenkomst�werd�verlengd�tot�31�decem-
ber�2009.�De�toezichthoudende�ministers�van�deze�instelling�achtten�het�immers�
niet� opportuun� een� nieuwe� bestuursovereenkomst� te� sluiten� zolang� de� bespa-
ringsmaatregelen�die�het�Rekenhof�had�gesuggereerd�in�zijn�opvolgingsaudit�niet�
operationeel�waren89.�

Die� tweede�bestuursovereenkomsten�werden�via�een�bijvoegsel�verlengd�tot�31�
december�2009.



56� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

90� Rekenhof,�“Uitvoering�van�de�bestuursovereenkomsten�op�het�gebied�van�begroting,�boekhouding�
en�rekeningen�door�de�openbare� instellingen�van�sociale�zekerheid”,�162e�Boek,�Volume�I,�p.�424�
tot�442.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.

91� Rekenhof,�De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid – Een 
beheersinstrument voor de Staat,� verslag� aan� de� Kamer� van� Volksvertegenwoordigers,�Brussel,�
maart�2005.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.�

92� Rekenhof,�“Beheersing�door�de�Staat�van�de�bestuursovereenkomsten�met�de�openbare�instellin-
gen�van�sociale�zekerheid�–�opvolgingsaudit”,�166e�Boek,�Volume�I,�p.�514�tot�545.�Beschikbaar�op�
www.rekenhof.be.�

De�derde�generatie�bestuursovereenkomsten�werd�gesloten�voor�de� jaren�2010�
tot�2012.�Op�22�december�2009�werden�vijftien�koninklijke�besluiten�uitgevaar-
digd�om�de�derde� reeks�bestuursovereenkomsten� in�werking� te� laten� treden�op�
1�januari�2010,� inclusief� voor� het� eHealth-platform,� een� zestiende� instelling� die�
werd�opgericht�door�een�wet�van�21�augustus�2008.

Het�contractualiseringsproces� leidt� tot�een�aanpassing�van�de� rol�van�de�Staat.�
De�partnerschapsrelatie�die�ontstaat�door�de�contractualisering,�vergt�een�nieuwe�
organisatie�en�een�herdefiniëring�van�de�rol�van�alle�betrokkenen.�Om�een�effici-
ent�beheersinstrument�uit�te�bouwen,�moeten�de�overeenkomsten�bovendien�een�
kwalitatief�hoogstaande�inhoud�hebben.

2 Onderzoeken en opvolging van het Rekenhof

Het�Rekenhof�heeft�in�2004�verschillende�aspecten�van�de�bestuursovereenkom-
sten�onderzocht.

Een� eerste� onderzoek� had� betrekking� op� de� uitvoering� van� de� reglementaire�
bepalingen�en�de�geldende�instructies�op�het�gebied�van�begroting,�boekhouding�
en� rekeningen90.� Het� heeft� daarbij� structurele� knelpunten� vastgesteld� die� de��
uniforme� en� correcte� naleving� van� de� regels� voor� de� berekeningswijze� van� de�
beheerskredieten,�de�rubricering�van�de�kosten,�de�begroting,�de�boekhouding�en�
de�rekeningen�belemmeren.�

Een� tweede�audit�onderzocht�de�manier�waarop�de�Staat�over�de�overeenkom-
sten� onderhandelt,� ze� sluit,� opvolgt� en� evalueert,� en� de� mate� waarin� de� Staat�
waakt� over� een� kwalitatieve� inhoud� en� opvolging91.� Het� Rekenhof� had� daarbij�
vastgesteld�dat�de�Staat�over�het�algemeen�niet�kon�instaan�voor�de�kwaliteit�van�
de� bestuursovereenkomsten.� Het� stelde� dan� ook� een� organisatie� voor� die� het�
mogelijk�zou�maken�de�kwaliteit�van�de�doelstellingen�en�van�de�indicatoren�aan�
een� trans�versale� audit� te� onderwerpen.�Door� bij� te� dragen� tot� het� bepalen� van�
vergelijkbare�doelstellingen�en�indicatoren�voor�identieke�processen�in�de�verschil-
lende�OISZ,�had�de�Staat�good practices�kunnen�ontwikkelen�en�verspreiden.�Dit�
is�echter�niet�gebeurd�omdat�de�opdrachten�van�de�diverse�OISZ�te�verschillend�
zijn�en�de�toegepaste�processen�moeilijk�vergelijkbaar�zijn.�Ook�het�feit�dat�elke�
instelling�een�heel�specifieke�cultuur�en�specifieke�tradities�heeft,�speelde�daarbij�
mee.�

In� de� loop� van� 200992� werd� een� opvolgingsaudit� uitgevoerd�die� uitwees�dat� de�
Staat�meer�greep�had�op�het�contractualiseringsproces�dankzij�de� inspanningen�
van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�en�dat�de�Staat�actiever�deelnam�aan�de�onder-
handelingen.�De� materie� van� de� bestuursovereenkomsten� is� momenteel� uiteen-
gezet� in�talrijke�richtlijnen�en�de�overeenkomsten�worden�door�alle�partijen�aan-
dachtig�opgevolgd.
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93� Voor�een�stand�van�zaken,�zie�het�artikel�over�de�interne�audit�in�dit�deel�IV.

In�de�derde�reeks�bestuursovereenkomsten�is�elke�instelling�haar�eigen�systeem�
van�indicatoren�blijven�ontwikkelen�die�de�kwaliteit�en�de�doeltreffendheid�van�de�
uitvoering�van�haar�opdrachten�op�basis�van�een�reeks�te�behalen�normen�kunnen�
meten.�

Wat�betreft�de�vastlegging�van�de�middelen�en�de�verbetering�van�de�efficiëntie�
(één� van� de� verdienstelijkheden� van� het� contractmanagement),� werd� nochtans�
weinig� concrete� evolutie� bij� de� OISZ� vastgesteld,� ondanks� de� verbintenis� die�
bepaalde�OISZ� in�de�derde�bestuursovereenkomsten�waren�aangegaan�om�een�
systeem�van�analytische�boekhouding�en�van�kostenopvolging�uit�te�bouwen.

De�OISZ�hebben�hun�inspanningen�voortgezet�op�het�vlak�van�de�interne�controle�
en�van�de�uitbouw�van�autonome�interne-auditcellen,�om�een�redelijke�zekerheid�
te� hebben� over� de� betrouwbaarheid� van� de� beheersinstrumenten� en� van� de�
beheersinformatie93.�

Het�Rekenhof�zal�bij�zijn�volgende�controles�van�de�sociale�zekerheid�de�evolutie�
van�het�beheer�van�de�bestuursovereenkomsten�door�de�Staat�blijven�opvolgen.�
Het�zal�bovendien�blijven�opvolgen�in�welke�mate�de�OISZ�voldoen�aan�hun�boek-
houd-�en�beheersverplichtingen,�en�in�het�bijzonder�hoe�ze�de�beheersindicatoren�
opvolgen�en�een�analytische�boekhouding�invoeren.
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94� Rekenhof,�“Impact�van�de�financiële�crisis�op�de�effectenportefeuille�en�het�thesauriebeheer�van�de�
RSZ-Globaal�Beheer�werknemers”,166e�Boek,�Volume� I,� p.442-457.�Beschikbaar�op�www.reken-
hof.be.

Effecten- en thesauriebeheer van de OISZ

De OISZ beheren belangrijke tijdelijke thesaurieoverschotten en beschikken 
permanent ook over aanzienlijke reserves. Acht OISZ beheren samen voor 
7,9 miljard euro aan reserves en fondsen.

De economische crisis en de bankencrisis hebben nauwelijks invloed gehad op 
het beheer van de reserves en fondsen bij de OISZ. De risico’s worden beperkt 
door de verplichting te beleggen in overheidspapier. 

Het rendement op de zichtrekeningen en beleggingen op korte termijn zou kun
nen worden verhoogd door het voeren van een thesauriebeleid waarbij beslis
singen worden genomen op basis van een marktanalyse. 

Om vooral het beheerdersrisico te beperken, moeten de beleggingen worden 
gespreid over verschillende financiële instellingen.

Er zouden maatregelen kunnen worden genomen om de liquiditeiten die de instel
lingen aanhouden beter af te stemmen op hun werkelijke thesauriebehoeften.

1 Context

1.1 Voorwerp van het onderzoek

In� zijn� 166e� Boek� rapporteerde� het� Rekenhof� over� de� impact� van� de� financiële�
crisis� op� de� effectenportefeuille� en� het� thesauriebeheer� van� de� RSZ-Globaal�
Beheer�werknemers94.�Het�onderzoek�wees�uit�dat�de�RSZ-Globaal�Beheer�werk-
nemers�grotendeels�een�proactief�en�risicobewust�thesauriebeheer�voerde.�

In�het�licht�van�de�aanhoudende�economische�crisis�en�de�nieuwe�ontwikkelingen�
in� de� bankensector,� achtte� het� Rekenhof� het� nuttig� ook� het� risicobeheer� bij� de�
andere� OISZ� te� onderzoeken.�Samen� beschikken� zij� immers,� tijdelijk� of� perma-
nent,�nog�over�aanzienlijke�geldmiddelen�in�de�vorm�van�thesaurieoverschotten�of�
specifieke� fondsen�waarvan�de�middelen�op� korte,�middellange�of� lange� termijn�
kunnen�worden�belegd.

De� reserveportefeuille� van� de� RSZ� wordt� belegd� in� overheidsobligaties� en� (in�
mindere�mate)�in�schatkistcertificaten.�Het�rendement�op�die�beleggingen�is�mede�
afhankelijk�van�de�evolutie�van�de�rente.�Om�de�mogelijk�negatieve�gevolgen�van�
een�oplopende�rente�voor�de�portefeuille�te�beperken,�heeft�het�Rekenhof�in�zijn�
166e�Boek�aanbevolen�dat�de�RSZ-Globaal�Beheer�haar�beleggingsstrategie�zou�
opvolgen�en�zo�nodig�aanpassen�aan�de�gewijzigde�omstandigheden.�Het�Reken-
hof�ging�na�of�de�RSZ�rekening�heeft�gehouden�met�deze�aanbevelingen.
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95� De�overige�ontvangsten�bestemd�voor�de�globale�beheren�worden�geïnd�door�het�RIZIV,�de�RVP,�
de�RVA,�de�RKW,�het�FAO,�het�FBZ�en�de�HKVZ.�

96� DOSZ,�RSZPPO,�RJV.
97� FAO,�FBZ,�RVP,�RKW.
98� Van�deze� in�1997�uitdrukkelijk�vastgelegde�mogelijkheid� is�nooit�gebruik�gemaakt.�Zie�Rekenhof,�

“Organisatie�en�financiering�van�de�sociale�zekerheid�sedert�de�invoering�van�het�Globaal�Beheer”,�
156e�Boek,�Deel�I,�p.�518�en�Rekenhof,�“Recente�evolutie�van�de�sociale�zekerheid�vanuit�juridisch�
en�financieel�oogpunt”,�160e�Boek,�Deel�I,�p.�224.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.

1.2 Wettelijk en reglementair kader

De�OISZ�zijn�voor�hun�liquiditeitenbeheer�onderworpen�aan�de�volgende�regels:�

•� koninklijk� besluit� van�15� juli� 1997�houdende�maatregelen� tot� consolidatie�
van�de�financiële�activa�van�de�overheid,�genomen�met�toepassing�van�de�
artikelen�2,�§�1,�en�3,�§�1,�6°,�en�§�2�van�de�wet�van�26�juli�1996�strekkende�
tot�realisatie�van�de�budgettaire�voorwaarden�tot�deelname�van�België�aan�
de�Europese�en�Monetaire�Unie;

•� omzendbrief� van� 28� november� 1997� betreffende� de� toepassing� van� het�
koninklijk�besluit�van�15�juli�1997.

1.3 Onderzoeksmethode

Het�onderzoek�werd�gevoerd�aan�de�hand�van�een�vragenlijst�die�door�elke�OISZ�
werd� beantwoord.� De� vragenlijst� bestond� uit� twee� delen:� een� eerste� deel� had�
betrekking�op�het�door�de�OISZ�gevoerde�thesauriebeheer�op�korte�termijn,�het�
tweede� deel� ging� na� hoe� de� middelen� op� langere� termijn� worden� beheerd� en�
belegd.�Het�onderzoek�had�betrekking�op�de�periode�2007-2009.

Het� verslag� werd� op� 8� september� 2010� voorgelegd� aan� de� toezichthoudende�
ministers�van�de�OISZ�en�een�kopie�ervan�werd�aan�elke�OISZ�afzonderlijk�toe-
gestuurd.�

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Situering

Sinds�de�invoering�van�de�globale�beheren�van�de�werknemers�en�de�zelfstandi-
gen�wordt�het�grootste�gedeelte�van�de�beschikbare�thesauriemiddelen�op�zicht�
of�op�korte�termijn�aangehouden�bij�de�RSZ�en�het�RSVZ,�waar�meer�dan�90�%�
van� alle� ontvangsten� wordt� gecentraliseerd95.� De� andere� OISZ� beschikken� ook�
nog�over�eigen�thesauriemiddelen:

•� In�de�globale�beheren�beschikken�het�FAO,�het�FBZ,�het�RIZIV,�de�RKW,�
de�RVA�en�de�RVP�ook�over�liquide�middelen.�

•� De�opdrachten�van�sommige�OISZ�vallen�geheel96�of�gedeeltelijk97�buiten�
de�globale�beheren.

Binnen�de�sector� van�sociale� zekerheid�ontbreekt�een�cashpoolsysteem�waarbij�
de� beschikbare� middelen� voor� alle� instellingen� samen� op� één� enkele� financiële�
rekening�worden�gecentraliseerd98.
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� 99� Het�verslag�aan�de�Koning�bij�het�koninklijk�besluit�van�8�augustus�1997�houdende�maatregelen�
met�het�oog�op�de�uitbouw�van�het�globaal�beheer�van�de�sociale�zekerheid�omschrijft�het�werk-
kapitaal�als�“een gemiddelde, het bedrag dat normaal nodig is voor de dagelijkse werking van de 
instelling”.�De� instellingen�moeten�ervoor�zorgen�dat�hun�werkelijke� liquiditeiten�niet�permanent�
hoger�liggen�dan�dit�bedrag.

100� Opgericht� door� artikel�5� van� de� wet� van� 27�juni�1969� tot� herziening� van� de� besluitwet� van�
28�december�1944�betreffende�de�maatschappelijke�zekerheid�der�werknemers,�bevoegd�voor�het�
uitvoeren�van�de�opdrachten�in�het�kader�van�het�Globaal�Beheer.

101� Voor� de� resultaten� van� dit� onderzoek� zie:� Rekenhof,� “Beheer van� de� thesauriebehoeften� in� het�
Globaal�Beheer�der�werknemers”,�164e�Boek,�Volume�I,�pp.�418-427.�Beschikbaar�op�www.reken-
hof.be.

102� Beheerscomité�van�de�Sociale�Zekerheid,�vergadering�van�14�maart�2008,�punt�II.2.
103� Van�dag�tot�dag�kan�dit�schommelen�tussen�0,5�miljoen�euro�en�75�miljoen�euro.

Voor�de�financiering�van�hun�dagelijkse�behoeften�in�het�Globaal�Beheer�van�de�
werknemers�beschikken�het�FAO,�het�FBZ,�het�RIZIV,�de�RKW,�de�RVA�en�de�
RVP�over�een�werkkapitaal99.�Het�bedrag�werd� in�1997�bepaald�en� is�sindsdien�
niet� meer� aangepast.� Uit� besprekingen� in� het� Beheerscomité� van� de� Sociale�
Zekerheid100,� gevoerd� naar� aanleiding� van� een� onderzoek� van� het� Rekenhof101�
bleek�dat�de�instellingen�hun�werkkapitaal�wilden�behouden�of�zelfs�verhogen102.

Daarnaast�beheren�de�DOSZ,�het�FAO,�het�FBZ,�de�HZIV,�de�RJV,�de�RSZ,�de�
RSZPPO�en�de�RVP�nog�financiële�middelen�in�de�vorm�van�reserves�of�fondsen�
die�op�langere�termijn�kunnen�worden�geplaatst.

Vier� OISZ� (RSZ,� RVA,� FAO� en� RSVZ)� nemen� in� hun� bestuursovereenkomst��
specifieke� bepalingen� op� over� het� financieel� beheer.� Van� die� vier� OISZ� heeft�
alleen�de�RVA�een�liquiditeitsratio�vastgelegd�die�is�gedefinieerd�op�basis�van�het�
uitgavenbudget�van�de�instelling.

2.2 Beheer van tijdelijke thesaurieoverschotten

Mede�door�het�tijdsverschil�tussen�de�ontvangsten�en�uitgaven�hebben�de�instel-
lingen� soms� aanzienlijke103� liquide� middelen� op� hun� zichtrekeningen� die� zij� zo�
efficiënt�mogelijk�moeten�beheren.�Enkel�de�HZIV,�de�RVP�en�de�KSZ�geven�aan�
dat� ze� nauwelijks� over� tijdelijke� thesaurieoverschotten� beschikken.� De� HZIV�
stort�de�overtollige�middelen�onmiddellijk�door�naar�het�RIZIV�en�de�RVP�wendt�
de�ontvangsten�vrijwel�onmiddellijk�aan�voor�de�betaling�van�de�sociale�uitgaven.�

Voor�de�uitkeringsinstellingen�in�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�moet�de�
omvang� van� de� dagelijks� beschikbare� middelen� worden� beperkt� tot� het� bedrag�
van�het�werkkapitaal.�Overtollige�middelen�moeten�worden�overgedragen�aan�de�
RSZ�of� in�mindering�gebracht�van�de�te�financieren�behoeften.�Uit�de�rapporte-
ring� over� de� evolutie� van� de� thesauriemiddelen� die� de� instellingen� aan� de� RSZ�
bezorgen,�blijkt�dat�de�beschikbare�middelen�bij�het�RIZIV,�de�RVP�(sinds�2008)�
en� het� FAO� om� uiteenlopende� redenen� vaak� beduidend� hoger� liggen� dan� het�
werkkapitaal:�

•� De�overname,�door�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers,�van�de�rech-
ten�en�verplichtingen�van�het�stelsel�van�de�wettelijke�kapitalisatie,�leidde�
tot�een�stijging�van�de�beschikbare�middelen�bij�de�RVP�vanaf�2008.�Voor�
die�activiteit�werd�het�plafond�van�het�werkkapitaal�niet�verhoogd.�
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104� Binnen� het� Globaal� Beheer� int� het� FAO� bijdragen� van� de� verzekeringsondernemingen.�De� ont-
vangsten�uit�die�bijdragen�liggen�doorgaans�hoger�dan�de�uitgaven,�zodat�een�deel�moet�worden�
doorgestort�aan�de�RSZ-Globaal�Beheer.�Het�FAO�beschouwt�echter�een�deel�van�die�bijdragen�
als�“eigen�middelen”�die�niet�hoeven�te�worden�doorgestort.�Zie�Rekenhof,�Financiële transfers in 
de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid,� verslag� aan� de� Kamer� van� Volksvertegen-
woordigers,�2010,�pp.�36-37.�Ter�beschikking�op�www.rekenhof.be.

105� In�2009�ging�het�om�ongeveer�5�miljard�euro.�Ruim�de�helft�daarvan�(2,7�miljard�euro)�wordt�gestort�
op�afzonderlijke�financiële�rekeningen.�

106� De� wetgeving� met� betrekking� tot� de� verplichte� verzekering� voor� geneeskundige� verzorging� en�
uitkeringen�bepaalt�hoe�de�ontvangsten�en�uitgaven�aan�de�globale�beheren�moeten�worden�toe-
gewezen.

107� Artikel�3�van�het�koninklijk�besluit�van�15�juli�1997:�middelen�nodig�voor�dagelijks�gebruik�moeten�
worden�aangehouden�op�een�rekening�bij�het�Bestuur�der�Postcheques�en�beleggingen�op�korte�
termijn�moeten�gebeuren�op�een�thesaurierekening�bij�de�Schatkist.

108� In�toepassing�van�artikel�5�van�het�koninklijk�besluit�van�15�juli�1997.
109� Afkorting� van� “Sociale� Instellingen”.� Dit� zijn� rekeningen� bij� de� Fortis� Bank,� waarbij� de� OISZ��

kunnen�genieten�van�specifieke�voorwaarden�voor�de�creditintresten�en�voor�het�aanrekenen�van�
valutadagen.

110� Bij�een�actief� thesauriebeheer�worden�beslissingen�genomen�na�een�marktanalyse�en�bevraging�
bij�verschillende�financiële� instellingen.�Overheidsobligaties�worden�niet�aangehouden�tot�verval-
dag,�maar�verhandeld�in�functie�van�de�evolutie�van�de�rente.

•� Voor�het�FAO�is�de�evolutie�het�gevolg�van�een�verschil�in�interpretatie�van�
wat�als�beschikbare�middelen�moet�worden�beschouwd104.�

•� De�beschikbare�middelen�bij�het�RIZIV�omvatten�naast�de�stortingen�van�
de� globale� beheren� ook� de� door� het� RIZIV� rechtstreeks� geïnde� ontvang-
sten105.�Voor�de�inning�van�die�ontvangsten�worden�andere�financiële�reke-
ningen�gebruikt�dan�de�rekening�waarop�de�globale�beheren�de�bijdragen�
storten.� Hoe� het� werkkapitaal� moet� worden� opgevolgd,� is� niet� formeel�
vastgelegd.�Volgens�de� interpretatie�van�de�RSZ�was�de�opvolging�alleen�
gebaseerd� op� de� evolutie� van� de� saldi� op� de� rekening� waarop� de� RSZ-
Globaal�Beheer�zijn�bijdragen�stort.�Het�RIZIV�van�zijn�kant�berekent�voor�
zijn�rapportering�het�aandeel�van�het�Globaal�Beheer�van�de�werknemers�
in�het�geheel�van�de�beschikbare�middelen106.�

Het� koninklijk� besluit� van� 15� juli� 1997� legt� specifieke� voorwaarden�op� voor� het�
beheer�van�de�beschikbare�middelen�op�zicht�en�op�korte�termijn�(minder�dan�drie�
maanden)107.� De� minister� van� Financiën� heeft� aan� bijna� alle� OISZ� de� toelating�
gegeven108� tijdens� het� kalenderjaar� af� te� wijken� van� die� bepalingen.� Alleen� de�
KSZ�heeft�geen�gebruik�gemaakt�van�de�mogelijkheid�een�afwijking�te�verkrijgen.�

De�afwijking�werd� ingegeven�door�de�vaststelling�dat�de�OISZ�beschikken�over�
een� zogenaamde� SI-rekening109.� Die� rekening� leverde� in� het� verleden� hogere�
intresten�op�en�bovendien�werden�geen�valutadagen�aangerekend.�Het�onderzoek�
van� het� Rekenhof� toont� aan� dat� de� SI-rekening� nog� slechts� in� beperkte� mate�
wordt� gebruikt,� vooral� door� de� OISZ� met� een� passief� thesauriebeheer110.� Ver-
schillende�OISZ�stellen�vast�dat�deze�SI-rekening�momenteel�nog�zelden�de�beste�
voorwaarden�biedt.�

De�OISZ�plaatsen�hun�beschikbare�middelen�op�korte�termijn�op�termijnrekenin-
gen�of� beleggen� ze� in� overheidspapier,� voornamelijk� in� schatkistcertificaten.�De�
OISZ�met�een�actief�thesauriebeheer�(bv.�de�RSZ�en�het�RSVZ)�bevragen�regel-
matig� verschillende� financiële� instellingen�om� zo� de� beste� voorwaarden� te� ver-
krijgen.�Enkel�de�RSZPPO�vertrouwt�voor�haar�beleggingen�volledig�op�het�advies�
van� haar� huisbankier� en� informeert� niet� bij� andere� financiële� instellingen� om�
betere�voorwaarden�te�krijgen.
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111� Dit�is�exclusief�46,6�miljoen�euro�toegekende�leningen�m.b.t.�het�Bijzonder�Fonds.
112� Risico�dat�de�beheerder�insolvabel�wordt.

De� financiële� en� economische� crisis� heeft� de� beleggingsstrategie� van� de� OISZ�
niet�in�belangrijke�mate�gewijzigd.�Het�RSVZ�geeft�aan�dat�ingevolge�de�crisis�de�
beleggingen�meer�worden�gespreid�over�verschillende�banken,�het�FAO�behoudt�
zijn�overschotten�eerder�op�zichtrekeningen�dan�ze�te�plaatsen�op�een�termijnre-
kening� en� de� DOSZ� zorgt� voor� een� nauwere� opvolging.� De� RSZ� werd� door� de�
economische� crisis� doorgaans� geconfronteerd� met� thesaurietekorten,� zodat�
beleggen�voorlopig�niet�meer�aan�de�orde�is.

2.3 Beheer van langdurig beschikbare financiële middelen

Zoals� blijkt� uit� de� onderstaande� tabel� beheren� acht� OISZ� samen� voor� 7,9�mil-
jard�euro� aan� reserves� en� fondsen.� De� middelen� worden� op� termijn� belegd� of�
aangehouden�op�zichtrekeningen.

Overzicht van de beleggingsportefeuilles van de OISZ op 31 december 2009 
 (in duizend euro)

Fondsen per instelling Bedrag

FBZ
Asbestfonds
Reserves�RSZPPO

36.000,0
6.500,0

42.500,0

RSZPPO
Reservefonds�pensioenen�en�kinderbijslag

1.319.171,2

RVP
Reserve�voor�sectorale�fondsen�verpleegkundigen
Portefeuille�buitenwettelijke�kapitalisatie

FAO
Reserves�kapitalisatiestelsel�

HZIV
Wettelijk�reservefonds�verplichte�verzekering

DOSZ
Technische�reserves

RJV111

Toekomstige�financiering�vakantiegelden
Lopende�leningen�Bijzonder�Fonds

RSZ
Portefeuille�Globaal�Beheer
Toekomstfonds�Gezondheidszorg

28.107,5
94.121,0

4.095.634,3
672.438,8

122.228,5

856.229,7

1.268,0

29.888,3

722.022,5

4.786.073,1

Totaal 7.879.379,30

Het�FBZ�voert�geen�actief�thesauriebeheer�en�belegt�de�middelen�(42,5�miljoen�
euro)�enkel�in�schatkistcertificaten�die�meestal�tot�het�einde�van�de�looptijd�wor-
den�aangehouden.�

Alhoewel�de�RSZPPO�over�een�portefeuille�(1.319,2�miljoen�euro)�beschikt,�voert�
ze� geen� actief� portefeuillebeheer.� De� instelling� vertrouwt� het� beheer� van� haar�
portefeuille� toe� aan� één� huisbankier,� zodat� er� een� beheerdersrisico112� bestaat.�
Dit�risico�is�beperkt�doordat�het�grootste�deel�van�deze�beleggingen�bestaat�uit�
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113� Dit�zijn�obligaties�waarvan�de�uitbetaalde�intrest�(coupon)�wordt�aangepast�aan�de�inflatie.�
114� In�uitvoering�van�art.�55�van�de�programmawet�van�20�juli�2006�werd�in�2006�19�miljoen�euro�en�

in�2007�6,7�miljoen�euro�overgemaakt�aan�de�RVP.
115� De�beheerders�beheren�het�rentevoetrisico�door�het�aan-�en�verkopen�op�de�beurs�van�OLO’s�met�

verschillende�rendementen�en�resterende�looptijden,�om�een�zo�hoog�mogelijk�rendement�te�rea-
liseren.�De�gerealiseerde�resultaten�worden�herbelegd.

116� Dit�is�een�indicatie�van�het�relatief�risico�dat�de�beheerders�mogen�nemen�t.o.v.�een�vastgelegde�
benchmark.

117� Tussen�de�federale�Staat�en�de�DOSZ�werd�vooralsnog�geen�nieuwe�bestuursovereenkomst�afge-
sloten.

118� Art.114�van�de�programmawet�van�22�december�2008.

OLO’s� (Obligation Linéaire� –� Lineaire� Obligatie)� en� thesauriebewijzen,� aange-
kocht� voor� een� lange� termijn� (tien� jaar� en� langer).� Ze� worden� enkel� vervroegd�
verhandeld�indien�de�instelling�liquide�middelen�nodig�heeft.�Om�het�inflatierisico�
enigszins�te�beperken,�is�een�gedeelte�van�de�portefeuille�geïnvesteerd�in�inflatie-
gebonden�obligaties113.�

De�RVP�beschikt�over�twee�beleggingsportefeuilles.�Een�eerste�portefeuille�bevat�
de� belegde� middelen� van� het� buitenwettelijk� kapitalisatiestelsel� (=� aanvullende�
pensioenen,�94,1�miljoen�euro).�Die�portefeuille�wordt�in�eigen�beheer�gehouden�
en� grotendeels� belegd� in� lineaire� obligaties� met� een� verschillende� looptijd.� Dit�
defensieve�beheer�zorgde�er�tijdens�de�economische�crisis�en�de�bankencrisis�wel�
voor�dat�de�RVP�een�vrij�stabiel�rendement�kon�realiseren,�dit�in�tegenstelling�tot�
andere�marktspelers.�De� tweede�portefeuille� (28,1� miljoen� euro)� bevat� de� mid-
delen�die�het�RIZIV�stortte�in�2006�en�2007114�om�twee�sectorale�fondsen�op�te�
richten,� respectievelijk� voor�de�werknemers�van�de�private�en�publieke�gezond-
heidssector�en�voor�de�zelfstandige�verpleegkundigen.�Omdat�de�wijze�van�beheer�
nog�niet�is�vastgelegd�en�het�bijgevolg�onduidelijk�is�hoelang�de�RVP�de�middelen�
nog�kan�behouden,�worden�ze�in�eigen�beheer�aangehouden�op�termijnrekeningen�
op�maximaal�één�jaar.�

De� beleggingsportefeuille� van� de� HZIV� (1,3� miljoen� euro)� is� afkomstig� van� de�
bijdragen� van� de� leden� in� het� bijzonder� reservefonds� van� de� verplichte� ziekte-
verzekering.�De�middelen�zijn�bedoeld�om�het�aandeel�van�de�HZIV�in�een�even-
tuele� overschrijding� van� de� begroting� van� de� ziekteverzekering� te� financieren.�
Hoewel�de�evolutie�van�de�uitgaven� in�de�ziekteverzekering�de�aanwending�van�
het�fonds�op�korte�termijn�onwaarschijnlijk�maakt,�belegt�de�HZIV�deze�middelen�
slechts�op�drie�à�zes�maanden�en�dit�steeds�bij�dezelfde�bank.

De�RSZ�heeft�het�beheer�van�de�portefeuille�van�het�Globaal�Beheer�(4.095,6�mil-
joen�euro)�in�discretionair�beheer115�gegeven�aan�verschillende�banken.�Het�FAO�
(856,2� miljoen� euro),� de� DOSZ� (29,9� miljoen� euro)� en� de� RJV� (768,6� miljoen�
euro)�hebben�dit�voorbeeld�gevolgd.�Deze�vier� instellingen�hebben�een� tracking 
error116�vastgesteld�van�1�%.�De�opvolging�gebeurt�op�basis�van�maandelijkse�rap-
porten.�Het�FAO�en�de�RSZ�hebben�in�hun�bestuursovereenkomsten117�verbinte-
nissen�opgenomen�over�het�beheer�van�de�beschikbare�middelen.�De�RJV�heeft�
in� zijn� bestuursovereenkomst� geen� dergelijke� bepaling� opgenomen.� De� RJV� is�
van�mening�dat� bij� veranderende�marktomstandigheden,� de�beleggingsstrategie�
ook�kan�wijzigen�zodat�die�niet�meer� in�overeenstemming� is�met�de�doelstelling�
opgenomen�in�de�bestuursovereenkomst.

De�RSZ�beheert�naast�de�portefeuille�van�het�Globaal�Beheer,�ook�het�Toekomst-
fonds�van�de�Gezondheidszorg118� (672,4�miljoen�euro).�De�RSZ�houdt�het�Toe-
komstfonds� in�eigen�beheer.�Hiervoor�worden�de�marktvoorwaarden�op�de�voet�
gevolgd�en�speelt�de�RSZ�in�op�de�veranderende�omgevingsfactoren.�Aanvanke-
lijk� werd� dan� ook� belegd� in� korte� termijndeposito’s� (door� de� abnormaal� hoge�
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119� De�JP�Morgan�Belgium� is�een�neutrale� referteportefeuille�uitsluitend�samengesteld�uit� vastren-
tende�obligaties�uitgegeven�door�de�Belgische�Staat.

korte�termijnrentevoeten).�Toen�de�crisissfeer�op�de�markten�luwde�en�de�lange-
termijnrentevoeten� zich� enigszins� herstelden,� werd� geleidelijk,� vanaf� het� vierde�
kwartaal�2008,�geïnvesteerd�op�langere�termijn.�Ook�in�2009�en�2010�gebeurt�de�
belegging� volgens�het� ogenblik�waarop�wordt�belegd�en�de� langetermijn-markt-
rentevoet.� Als� benchmark� wordt� de� JP� Morgan� Belgium119� gebruikt.� De� porte-
feuille� wordt� actief� beheerd� en� het� rendement� wordt� elk� trimester� geëvalueerd�
t.o.v.�de�index.�

Wat�het�beheer�van�de�reserveportefeuille�van�het�Globaal�Beheer�betreft,�heeft�
het�Rekenhof�in�zijn�166e�Boek�gewezen�op�de�mogelijk�negatieve�impact�op�het�
rendement�als�gevolg�van�rentestijgingen�en�een�oplopende�inflatie.�Om�die�risi-
co’s�te�beheersen,�formuleerde�het�Rekenhof�de�aanbeveling�dat�de�RSZ�de�evo-
lutie�van�de�portefeuille�zou�opvolgen�en,�indien�nodig,�zijn�strategie�zou�aanpas-
sen.�Omdat� in�2009�de�rente� laag�bleef�en�de� inflatie�evenmin�sterk�steeg,�was�
een�aanpassing�van�de�beleggingsstrategie�in�2009�niet�aan�de�orde�en�onderging�
het�beheer�van�de�portefeuille�door�de�RSZ�geen�wijzigingen.�

3 Conclusies en aanbevelingen 

De�OISZ�beheren�belangrijke�tijdelijke�thesaurieoverschotten�die�ze�op�korte�ter-
mijn�kunnen�beleggen.�Alle�OISZ,�met�uitzondering�van�de�KSZ,�mogen�voor�het�
beheer�van�hun�middelen�op�zicht�en�op�korte�termijn�afwijken�van�de�bepalingen�
van�het�koninklijk�besluit�van�15�juli�1997.

De�SI-rekening�–�waarvan�het�gebruik�vroeger�sterk�werd�aangemoedigd�–�biedt�
niet�meer�automatisch�de�beste�voorwaarden.�Daarom�is�het�aangewezen�dat�de�
OISZ�een�actief�thesauriebeleid�voeren�en�permanent�op�zoek�gaan�naar�de�beste�
marktvoorwaarden.

Ook� voor� beleggingen� op� korte� termijn� in� risicovrij� overheidspapier� maakt� een�
vergelijking�van�de�markt�betere�beleggingsvoorwaarden�mogelijk.�

Om�het�thesauriebeheer�op�korte�termijn�nog�meer�te�optimaliseren�zou�eventu-
eel�ook�een�liquiditeitsratio�(zoals�bij�de�RVA�gebeurt)�kunnen�worden�ingevoerd,�
waardoor� het� aanhouden� van� beschikbare� geldmiddelen� tot� een� aanvaardbaar�
niveau�zou�kunnen�worden�beperkt.

Ook�kan�worden�overwogen�de�geldmiddelen�van�de�OISZ�nog�meer�centraal�te�
laten�beheren�dan�nu�het�geval� is,�door� in�de�globale�beheren�een�cashpoolsys-
teem�in�te�voeren.�

Bij� het� onderzoek� bleek� ook� dat� de� dagelijks� beschikbare� middelen� van� de� uit-
keringsinstellingen� in�de�globale�beheren�sterk�kunnen�afwijken�van�het� in�1997�
voor� elke� instelling� vastgestelde� werkkapitaal.� Er� wordt� aanbevolen� de� hoogte�
van�het�werkkapitaal�periodiek�te�evalueren�en,� indien�nodig,�aan�te�passen�aan�
de�werkelijke�behoeften�van�de�instellingen.

De�economische�crisis�en�de�bankencrisis�hebben�het�beleid�van�de� instellingen�
nauwelijks�beïnvloed.�De�belegging�in�overheidspapier�is�voor�de�OISZ�voldoende�
om�de�risico’s�te�beperken.�Voor�de�beschikbare�gelden�op�lange�termijn�zou�elke�
instelling� de� risico’s� moeten� spreiden� over� verschillende� financiële� instellingen,�
zodat�ook�het�beheerdersrisico�wordt�beperkt.
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4 Antwoorden van de administratie en de minister

De�HZIV�heeft�bij�brief�van�22�september�2010�geantwoord�dat�ze�geen�opmer-
kingen�had�bij�het�verslag�over�het�effecten-�en�thesauriebeheer.

De�minister�van�Pensioenen�heeft�bij�brief�van�21�oktober�2010�geantwoord�dat�
de�RVP�akte�heeft�genomen�van�de�resultaten�van�het�onderzoek.�Hij�verduide-
lijkt� in� zijn� brief� dat� het� werkkapitaal� waarover� de� RVP� beschikt� ook� dient� om�
achterstallen�te�betalen�die�in�omvang�erg�kunnen�verschillen.�Het�maximum�van�
het�werkkapitaal�wordt�zeer�accuraat�opgevolgd,�wat�leidt�tot�terugstortingen�aan�
het�Globaal�Beheer�wanneer�de�maximale�waarde�wordt�benaderd�of�overschre-
den.� De� minister� antwoordt� ook� dat� de� beschikbare� middelen� na� de� overname�
door�het�Globaal�Beheer�van�de�rechten�en�verplichtingen�van�het�wettelijk�kapi-
talisatiestelsel�tot�een�verwaarloosbaar�niveau�zijn�gedaald.

De�minister�bevestigt�ook�dat�de�middelen�die�het�RIZIV�stortte�voor�de�sectorale�
pensioenplannen�van�de�gezondheidssector�niet�optimaal�kunnen�worden�belegd�
omdat�de�tijdshorizon�een�onbekende�is�voor�de�RVP.
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120� Rekenhof,� Informaticabedrijven van de overheid – Samenwerking van de overheid met de 
vzw Smals,� verslag� aan� de� Kamer� van� Volksvertegenwoordigers,� juli� 2009.� Beschikbaar� op��
www.rekenhof.be.

Uitgaven voor informatica aan de vzw Smals –  
Boekhoudkundige verwerking en opvolging door de OISZ

In 2009 hebben de OISZ in totaal voor ongeveer 128,2 miljoen euro aan infor
maticadiensten en leveringen betaald aan de vzw Smals. 

Een gedeelte van de betalingen zijn voorschotten aan de vzw, die hiermee 
ondermeer voorzieningen aanlegt. De OISZ volgen die voorschotten onvol
doende op, waardoor middelen van de sociale zekerheid worden aangewend om 
een vorm van budgettaire reserves op te bouwen bij een vzw waarvoor de 
begroting van de OISZ geen machtiging omvat. 

De rekeningen van de OISZ vertonen een gebrek aan transparantie bij de aan
rekening op de begroting en de verwerking in de boekhouding van deze betalin
gen. De boekhoudkundige gegevens van de OISZ stemmen niet overeen met 
die van de vzw Smals. Alleen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 
en eHealthplatform brachten in hun balans de nog niet verrekende voorschotten 
correct tot uiting.

De OISZ brengen de door hen voorgefinancierde en door de vzw Smals aange
legde voorzieningen niet tot uiting in de balans.

Het college van de OISZ heeft voorstellen goedgekeurd die volledig tegemoet 
komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.

Het Rekenhof beveelt aan dat de Commissie voor Normalisatie van de Boek
houding van de OISZ deze voorstellen opvolgt.

1 Context

1.1 Onderzoek van het Rekenhof

Voor�de�openbare� instellingen�van�sociale�zekerheid� (OISZ)�zijn�de� informatica-
uitgaven,�na�de�personeelsuitgaven,�de�belangrijkste�post�van�de�werkingsuitga-
ven.�Voor�de�levering�van�informaticatoepassingen�is�de�vzw�Smals�de�belangrijk-
ste�leverancier.�

In�de�periode�2007-2008�heeft�het�Rekenhof�de�samenwerking�van�de�overheid�
met�de�vzw�Smals�onderzocht�en�onder�meer�enkele�aanbevelingen�geformuleerd�
die�ertoe�strekken�de�belangrijke�geldmiddelen�van�de�sociale�zekerheid�die�jaar-
lijks�naar�de�vzw�Smals�gaan�transparanter�en�beter�controleerbaar�te�maken120.

Midden�2010� is�het�Rekenhof�nagegaan� in�welke�mate�de�OISZ�gevolg�hebben�
gegeven�aan�de�aanbevelingen�die�betrekking�hadden�op:

•� de�transparantie�van�de�door�de�vzw�Smals�gefactureerde�kosten;

•� de� informatie�die� de�begrotingen�en�de� rekeningen� van�de�OISZ�moeten�
bevatten;

•� het�aanleggen�van�voorzieningen�door�de�vzw�Smals�met�middelen�van�de�
sociale�zekerheid.

Voorts�ging�het�Rekenhof�na�of�de�boekhoudingen�en�de�financiële�staten�van�de�
OISZ�een�juist�beeld�geven�van�de�verrichtingen�met�de�vzw�Smals.
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121� RSZ,�RIZIV,�RVP,�KSZ,�RKW,�eHealth-platform,�RVA,�HZIV,�RJV,�RSZPPO,�FAO,�FFBZ.
122� De�minister�van�Sociale�Zaken�en�Volksgezondheid,�de�minister�van�Werk�en�Gelijke�Kansen,�de�

minister�van�Pensioenen�en�Grote�Steden�en�de�minister�van�Binnenlandse�Zaken.
123� Zie�p.�42�van�het�verslag�van�het�Rekenhof�van�juli�2009,�punt�6.2�–�aanbeveling�b).

1.2 Budgettair belang

In�2009�bedroegen�de�uitgaven�van�de�OISZ�aan�de�vzw�Smals�128,2�miljoen�euro�
(ongeveer�75�%�van�de�totale�omzet�van�de�vzw).�Van�dit�bedrag�wordt�bijna�de�
helft�(63,9�miljoen�euro)�gerealiseerd�door�de�RSZ.�

1.3 Onderzoeksmethode

Het�Rekenhof�is�bij�de�twaalf�OISZ�waarvan�de�jaarlijkse�omzet�met�de�vzw�Smals�
meer�bedroeg�dan�1,5�miljoen�euro121�nagegaan�hoe�zij�de�uitgaven�en�eventuele�
vooruitbetalingen� en� voorzieningen� voor� de� vzw� Smals� hebben� verwerkt� in� de�
boekhouding� en� aangerekend� op� de� begroting.� De� boekhoudkundige� gegevens�
werden�steekproefsgewijs�getoetst�aan�de�onderliggende�facturen.�

Het�onderzocht�ook�welke�beslissingen�de�Commissie�voor�Normalisatie�van�de�
Boekhouding�van�de�OISZ�in�deze�materie�al�heeft�genomen.

Aan�de�hand�van�informatie�die�van�de�RSZ�werd�verkregen,�heeft�het�onderzoek�
van�het�Rekenhof�de�door�de�vzw�Smals�geboekte�voorschotten�vergeleken�met�de�
desbetreffende�gegevens�die�in�de�rekeningen�van�de�OISZ�zijn�terug�te�vinden.

Het�onderzoek�had�betrekking�op�de�jaren�2007,�2008�en�2009.

1.4 Tegensprekelijke procedure

De� resultaten� van� dit� onderzoek� werden� in� het� kader� van� de� tegensprekelijke�
procedure�voorgelegd�aan�de�voorzitter� van�het� college�van�Openbare� Instellin-
gen�van�Sociale�Zekerheid,�de�toezichthoudende�ministers122�van�de�betreffende�
instellingen�en�de�gedelegeerd�bestuurder�van�de�vzw�Smals.�

De� voorzitter� van� het� college� van� Openbare� Instellingen� van� Sociale� Zekerheid�
heeft� geantwoord� op� het� verslag� van� het� Rekenhof� in� een� brief� van� 13�okto-
ber�2010.� De� minister� van� Pensioenen�heeft� geantwoord�bij� brief� van� 21�okto-
ber�2010.�Hun�antwoorden�zijn�opgenomen�in�punt�4�van�dit�artikel.�

De�andere�bevoegde�ministers�hadden�bij�de�afsluiting�van�dit�Boek�niet�gerea-
geerd.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Transparantie van de door de vzw Smals gefactureerde kosten

Het�Rekenhof�had� in� zijn� vorig�onderzoek�al� vastgesteld�dat�er�een�gebrek�aan�
transparantie�was�in�de�wijze�van�facturatie�door�de�vzw�Smals�aan�de�verschil-
lende�OISZ.�Het�heeft�daarom�de�volgende�aanbeveling�geformuleerd123:

“De gefactureerde kosten kunnen worden geïdentificeerd en geverifieerd door een 
rechtstreekse toegang tot het systeem van kostprijsboekhouding van de vzw Smals. 
De dienst Boekhouding van elke OISZ beschikt ook over de nodige informatie om 
de definitieve afrekening van de geleverde diensten te kunnen afstemmen op de 
reeds betaalde voorschotten. Bovendien worden de nodige richtlijnen opgesteld 
zodat de verantwoordingsstukken over de gedane uitgaven (bv. aangepaste con
tracten) voor de interne en externe controleorganen vlot toegankelijk zijn.”
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124� Brief�van�12�september�2008.
125� Zie�p.�42�van�het�verslag�van�het�Rekenhof�van�juli�2009,�punt�6.2�–�aanbeveling�a).

De�voorzitter�van�het�college�van�de�OISZ�antwoordde�echter124�dat�de�door�het�
Rekenhof�gesuggereerde�rechtstreekse�toegang�tot�de�boekhouding�van�de�vzw�
Smals�niet�de�ideale�oplossing�was.�Hij�wees�erop�dat�de�vzw�Smals�sinds�2007�
gebruik�maakt�van�een�geïntegreerd�softwarepakket�voor�de�algemene�en�analy-
tische�boekhouding,�de� facturatie�en�het�financiële�projectbeheer.�De� facturatie�
gebeurt�vanuit�de�module�projectbeheer�en�vermeldt�sinds�2008�naast�de�wette-
lijke�gegevens�nog�andere�bijkomende�nuttige�informatie�om�de�transparantie�te�
verhogen.� Deze� werkwijze� wordt� ook� gevolgd� voor� de� opvolging� van� gefactu-
reerde�voorschotten�waarvan,�bij� elke� tussentijdse�afrekening,�het�openstaande�
saldo�wordt�meegedeeld.�

De� OISZ� achten� het� daarom� wenselijker� dat� de� vzw� Smals� ad� hoc� de� nodige��
bijkomende� toelichtingen� zou� geven� indien� de� leden� of� hun� interne� of� externe�
controleorganen�nog�vragen�zouden�hebben,�ondanks�de�nieuwe�werkmethode.

Uit� het� onderzoek� van�het�Rekenhof� blijkt� dat� de� facturatie� nu� inderdaad�meer�
detailinformatie�bevat�die�de�opvolging�en�controle�van�de�facturen�mogelijk�moet�
maken.�In�die�zin�is�de�vzw�Smals�al�tegemoetgekomen�aan�de�behoeften�van�de�
OISZ�tot�meer�transparantie.�

2.2  Opvolging van de begrotingen en boekhoudkundige verwerking door 
de OISZ 

Ondanks�de�bijkomende�beschikbare�informatie�van�de�vzw�Smals�is�er�nog�vaak�
een�gebrek�aan�transparantie�in�de�boekhouding�van�de�OISZ.

Bij� zijn�vorige�onderzoek�heeft�het�Rekenhof�de�volgende�aanbeveling�geformu-
leerd125:�

“In de begroting en de rekeningen worden de uitgaven aan de vzw Smals afge
splitst van alle overige informaticauitgaven. In de toelichtende commentaar bij de 
begroting en de rekeningen of in een afzonderlijk jaarlijks activiteitenverslag van de 
vzw Smals wordt eveneens gerapporteerd over de stand van zaken in de belang
rijke lopende projecten (kosten en afwerkingsgraad) en wordt een inzicht gegeven 
over de verhouding tussen ontwikkelings en onderhoudskosten, gelet op het grote 
aandeel hiervan in de totale werkingskosten.”

Het�onderzoek�toont�aan�dat�de�begroting�en�de�rekeningen�van�de�OISZ�inder-
daad�de�uitgaven�aan�de�vzw�Smals�in�de�mate�van�het�mogelijke�onderscheiden�
van�andere�informatica-uitgaven.�

De�vzw�Smals�stelt�een�jaarlijks�activiteitenverslag�op�waarin�de�diverse�projec-
ten�algemeen�aan�bod�komen.�Bijkomende� informatie�over�de�kosten�en�afwer-
kingsgraad�van�de�projecten�of�een�uitsplitsing�van�ontwikkelings-,�onderhouds-�
en� exploitatiekosten� zijn� beschikbaar� bij� de� vzw� Smals� en� worden� ad� hoc� ter�
beschikking�gesteld�van�de�OISZ.

Bij�het�onderzoek� is�vastgesteld�dat�de�registratie� in�de�begrotingsboekhouding�
van� de� OISZ� correct� gebeurt,� maar� de� verwerking� in� de� bedrijfseconomische�
boekhouding�van�de�voorschotfacturen�door�de�OISZ�gebeurt�niet�op�een�eenvor-
mige�wijze.
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126� De�tabel�heeft�enkel�betrekking�op�de�acht�instellingen�waaraan�de�vzw�Smals�voorschotten�heeft�
gefactureerd.

Als�algemeen�principe�geldt�dat,� in�de�bedrijfseconomische�boekhouding�van�de�
OISZ,�betaalde�voorschotten�in�de�balans�worden�opgenomen�als�gedane�vooruit-
betalingen�of�over�te�dragen�kosten�en�dat�deze�overeenstemmen�met�bedragen�
die�de�vzw�Smals�toont�als�“ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen”.

Het� Rekenhof� stelde� echter� verschillen� vast� tussen� de� bedragen� van� de� open-
staande� voorschotten� in� de� boekhouding� van� de� OISZ� en� de� gegevens� uit� de�
boekhouding�van�de�vzw�Smals.�Alleen�de�boekhoudingen�van�de�KSZ�en�eHealth-
platform�brengen�de� situatie� correct� tot� uiting.� In� beide�gevallen� is� er� overeen-
stemming� tussen� de� boekhoudkundige� gegevens� van� beide� instellingen� met� die�
van�de�vzw�Smals,�zoals�ook�blijkt�uit�onderstaande�tabel.�Beide�instellingen�boe-
ken�elk�voorschot�meteen�op�een�voorschottenrekening�en�dit�wordt�telkens�pas�
afgeboekt�bij�en�voor�het�bedrag�van�een�afrekening.

Vergelijking van de geboekte voorschotten in de balans van de vzw Smals en de OISZ (bedragen in euro)126

Lid 2007 2008 2009

Smals OISZ Smals OISZ Smals OISZ
eHealth-platform 0 0 0 0 688.003 688.003
KSZ� 1.054.262 1.054.262 1.333.904 1.333.904 772.164 772.164
RSZ� 3.873.365 3.356.688 4.476.784 4.476.784 4.959.590 2.937.059
RSZ-PPO 330.052 290.000 698.267 600.000 464.216 0
RIZIV� 500.000 0 338.449 0 0 0
RIZIV��
(eHealth-platform) 1.237.769 0 3.860.365 0 1.056.454 0

RJV 0 0 213.762 0 527.074 0
RKW� 0 0 300.827 0 1.988.094 0
Totaal� 6.995.448 4.700.950 11.222.358 6.410.688 10.455.595 4.397.226

Bron:�boekhouding�OISZ�en�boekingen�van�de�vzw�Smals,�zoals�meegedeeld�door�de�RSZ�

Uit�een�nazicht�van�de�boekhouding�van�de�andere�OISZ�blijkt�dat�het�gebrek�aan�
overeenstemming�voor�een�deel�voortvloeit�uit�de�onvoldoende�opvolging�van�de�
aan�de�Smals�betaalde�prestaties�en�gestorte�voorschotten.

2.3 Voorschotten met het karakter van een langlopende voorfinanciering

Uit�de�uiteindelijke�afrekeningen�van�de�door�de�vzw�Smals�verrichte�prestaties�
blijkt� dat� de� door� de� OISZ� betaalde� voorschotten� doorgaans� te� hoog� zijn.� Dit�
blijkt�meer�bepaald�het�geval�te�zijn�bij�de�RSZ,�de�RVP�en�het�RIZIV.

De�RSZ�betaalde�aan�de�vzw�Smals�ook�voorschotten�voor�opdrachten�of�projec-
ten� waarvan� nog� niet� vaststaat� of� en� wanneer� ze� effectief� zullen� worden� uit-
gevoerd.� Deze� voorschotten� zijn� meestal� verrekend� in� de� afrekeningen� van� het�
vierde� kwartaal.� Zo� heeft� de� RSZ� eind� 2007,� 2008� en� 2009� respectievelijk�
3,36�miljoen�euro,�2,25�miljoen�euro�en�2,94�miljoen�euro�aan�voorschotten�voor�
dergelijke� nieuwe� projecten� betaald.� Ook� bij� het� RIZIV� werd� in� een� kostennota�
van�het�vierde�kwartaal�van�2007�een�lange�lijst�van�kosten�van�projecten�beslo-
ten�met�vier�bedragen�van�337.239,10�euro�met�de�omschrijving�“voorschot: …”.
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127� Koninklijk� besluit� van�3�april�1997�houdende�maatregelen�met� het� oog�op�de� responsabilisering�
van�de�openbare�instellingen�van�sociale�zekerheid,�met�toepassing�van�artikel�47�van�de�wet�van�
26�juli�1996�tot�modernisering�van�de�sociale�zekerheid�en�tot�vrijwaring�van�de�leefbaarheid�van�
de�wettelijke�pensioenstelsels.

128� Brief�van�de�RSZ�van�28�juni�2010�aan�het�Rekenhof.
129� Het�gaat�om�voorschotten�met�het�karakter�van�voorzieningen�inzake�technische�evoluties�(0,3�mil-

joen�euro),�datacenter�evolutie�(0,6�miljoen�euro)�en�technische�migraties�(1,1�miljoen�euro).
130� Sinds�december�2009�circuleert�in�de�Commissie�een�voorstel�voor�de�boeking�van�de�voorschot-

ten�aan�de�vzw�Smals,�maar�de�beslissing�om�die�boekhoudkundige�procedure�door�de�OISZ�toe�
te�passen� is� tweemaal�uitgesteld.�Op�de�plenaire�vergadering�van�1�april�2010�werd�de�bespre-
king�verwezen�naar�een�werkgroep.

Bovendien�krijgen�de�voorschotten�soms�het�karakter�van�een�langlopende�voor-
financiering.�Uit�de�opvolging�van�de�betaalde�voorschotten�blijkt�dat�de�aanwen-
ding�en�verrekening�ervan�vaak�lange�periodes�betreft.�Bij�de�RSZ,�de�RSZPPO�
en�de�KSZ�betrof�de�voorfinanciering�zelfs�meer�dan�een� jaar�of,� in�enkele�con-
crete�projecten,�zelfs�de�volledige�onderzochte�periode�van�begin�2007�tot�en�met�
eind�2009.�

Bij�de�RKW,�het�RIZIV�en�de�RVP�gebeurde�de�afrekening�vaak� laattijdig�waar-
door�ook�een�voorfinanciering�ontstond�over�meerdere�kwartalen.

Overeenkomstig� artikel� 14,� §�2,� van� het� koninklijk� besluit� van� 3� april� 1997127��
hebben� de� OISZ� de� mogelijkheid� kredieten� over� te� dragen� naar� een� volgend�
begrotingsjaar� en� kunnen� ze� via� deze� techniek� projecten� financieren� over� een�
langere� looptijd�dan�één� jaar.�De�huidige�financiering�van� langlopende�projecten�
door�middel�van�voorschotten�is�echter�niet�in�overeenstemming�met�de�beperkte�
overdracht� van� kredieten� naar� een� volgend� jaar� zoals� bepaald� in� bovenvermeld�
artikel.

2.4 Voorschotten met het karakter van voorzieningen

Het� onderzoek� heeft� aangetoond� dat� er� naast� de� gewone� voorschotten� aan� de�
vzw�Smals�ook�andere�voorschotten�werden�betaald�met�het�karakter�van�voor-
zieningen.�Eind�2009�bedroegen�deze�8,4�miljoen�euro.

Het�grootste�bedrag�(6,4�miljoen�euro�eind�2009)�“betreft een provisie aangelegd 
door meerdere leden (maar toch essentieel de RSZ) voor de vervanging tot 
2017 van de toepassingen op de Siemens mainframe”128.� De� RSZ� financierde�
ook�hoofdzakelijk�de�overige�bedragen129.

Deze�voorschotten�zijn�niet�in�de�balansen�van�de�OISZ�terug�te�vinden.

2.5 Aanleggen van voorzieningen door de vzw Smals

In� zijn� verslag�van� juli�2009�stelde�het�Rekenhof�al�dat� “Hoewel het aanleggen 
van voorzieningen op zich een gezond bedrijfseconomisch principe is, lijkt de 
noodzaak hiervan zich niet onmiddellijk te stellen bij de vzw Smals: de vzw mag 
bij haar leden immers steeds alle gemaakte kosten doorrekenen. Hier worden 
dus middelen van de sociale zekerheid aangewend om bij een vzw een vorm van 
budgettaire reserves op te bouwen waarvoor de begroting van de instellingen 
geen machtiging omvat.”

In�zijn�antwoord�hierop�stelde�de�voorzitter�van�het�college�van�Openbare�Instel-
lingen�van�Sociale�Zekerheid�voor�om�de�door�Smals�toegepaste�werkwijze�inzake�
voorziening�voor�te�leggen�aan�de�Commissie�voor�Normalisatie�van�de�Boekhou-
ding� van� de� Openbare� instellingen� van� Sociale� Zekerheid.� Eind� augustus� 2010�
had�de�Commissie�hierover�nog�geen�standpunt�ingenomen130.�
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131� Jaarrekening� over� het� jaar� 2009� van� de� vzw� Smals� zoals� neergelegd� bij� de� Nationale� Bank� op�
25�juni�2010.

132� Eind�2007�bedroegen�de�voorzieningen�14,7�miljoen�euro.�Daarvan�had�7,5�miljoen�euro�betrek-
king�op�“risico’s verbonden aan ontwikkeling”.

133� Het�aandeel�van�de�OISZ�in�de�9,6�miljoen�euro�aan�voorzieningen�voor�“risico’s verbonden aan 
ontwikkeling”�bedraagt�7,4�miljoen�euro.

134� Overeenkomstig�een�beslissing�van�de�raad�van�bestuur�van�de�vzw�Smals�van�8�september�2004�
wordt�de�voorziening�voor�“risico’s verbonden aan ontwikkeling”�aangelegd�op�basis�van�8�%�van�
het�intra-muroszakencijfer�van�de�verschillende�leden.

135� De�overige�voorzieningen�“voor�risico’s�en�kosten”�zijn�voorzieningen�voor�sociaal�passief�(3,5�mil-
joen�euro),�lopende�geschillen�(0,1�miljoen�euro)�en�gebouwenproblematiek�(2,2�miljoen�euro).

De�jaarrekening�over�het�jaar�2009131�van�de�vzw�Smals�toont�dat�eind�2009�de�
voorzieningen�aangelegd�voor�“risico’s en kosten”�zijn�aangegroeid�tot�15,4�mil-
joen�euro132.�Hiervan�werd�9,6�miljoen�euro133�voorzien�voor�“risico’s verbonden 
aan ontwikkeling”134�voortvloeiend�uit�risico�op�budgetoverschrijdingen,�risico�op�
fouten� in� ontwikkelde�programma’s� en�onderschatting� van�de� facturatietarieven�
voor�intra-muros�werken135.

De�door�het�Rekenhof�reeds�eerder�geformuleerde�opmerking�dat�middelen�van�
de� sociale� zekerheid�worden�aangewend�om�bij� een� vzw�een� vorm�van�budget-
taire� reserves� op� te� bouwen� waarvoor� de� begroting� van� de� instellingen� geen�
machtiging� heeft� gegeven,� blijft� dus� onverminderd� bestaan.� Er� zijn� tot� dusver�
geen�structurele�maatregelen�genomen�om�dat�te�verhelpen.

Aangezien�deze�middelen�aan�de�OISZ�blijven�toebehoren�zolang�het�risico�zich�
niet�voordoet,�is�het�bovendien�noodzakelijk�deze�middelen�tot�uiting�te�brengen�
in�de�boekhouding�van�de�OISZ.�Dit�moet�worden�uitgedrukt�in�de�balans�als�een�
actief.� Wanneer� de� risico’s� zich� voordoen,� moet� de� aanwending� van� de� voor-
ziening�worden�beslist�door�de�betrokken�OISZ�in�samenspraak�met�vzw�Smals.�
Wanneer�de�voorziening�ontoereikend�zou�zijn,�moet�over�de�aanwending�van�het�
gedeelte� van� voorzieningen� gefinancierd� door� andere� leden,� worden� beslist� in�
samenspraak�met�al�deze�OISZ.

3 Conclusies en aanbevelingen 

In� het� verslag� “Informaticabedrijven van de overheid – Samenwerking van de 
overheid met de vzw Smals”�dat� in� juli� 2009�werd�bezorgd�aan�het�parlement,�
heeft�het�Rekenhof�aanbevelingen�geformuleerd�opdat�de�vzw�Smals�de�nodige�
informatie� zou� aanreiken� om� de� transparantie� te� verhogen.� Nu� hieraan� gevolg�
werd� gegeven,� moeten� de� OISZ� zelf� deze� aangereikte� informatie� benutten� om�
hun� eigen� boekhouding� en� rekeningen� transparanter� te� maken� en� de� opvolging�
van�de�betalingen�aan�de�vzw�Smals�te�optimaliseren.

Het�Rekenhof�vraagt�dat�er�bij�de�OISZ�een�boekhoudkundige�registratie�van�de�
voorschotten�en�aanrekeningen�zou�gebeuren�waarbij�minstens�op�het�einde�van�
het�jaar�maar�bij�voorkeur�zelfs�continu�het�saldo�van�de�nog�te�verrekenen�voor-
schotten�blijkt�uit�de�boekhouding.�

De� OISZ� en� Smals� moeten� een� procedure� uitwerken� om� de� openstaande� saldi�
van�enerzijds�de�voorschotten�en�anderzijds�de�klanten-�en� leveranciersrekenin-
gen�op�elkaar�af�te�stemmen.�Voorts�moeten�de�voorschotten�beter�individueel�en�
project� per� project� worden� opgevolgd,� al� dan� niet� extra-comptabel.� De� manier�
waarop�de�KSZ�de�voorschotten�opvolgt�en�boekhoudkundig�verwerkt,�kan�hierbij�
worden�beschouwd�als�een�best practice.
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Er�moet�worden�gestreefd�naar�een�betere�afstemming� tussen�de�voorschotten�
en�de�werkelijke�kostprijs�en�het�tijdsverloop�van�de�projecten.

De�door�de�vzw�Smals�aangelegde�voorzieningen�zijn�eigenlijk�voorzieningen�voor�
risico’s�die�finaal�worden�gedragen�door�de�leden�OISZ,�die�ze�al�hebben�voorge-
financierd.�Deze�risico’s�en�de�voorfinanciering�ervan�moeten�als�een�actief�in�de�
balans�van�de�OISZ�worden�opgenomen.�

Voorts�moet�worden�geëvalueerd�of�het�nodig�is�dat�de�vzw�Smals�voorzieningen�
aanlegt�en�systematisch�laat�aangroeien�met�gelden�van�het�Globaal�Beheer�van�
de�Sociale�Zekerheid.

Het�Rekenhof�beveelt�aan�dat�de�Commissie�voor�de�Normalisatie�van�de�Boek-
houding�van�de�OISZ�deze�aangelegenheden�opvolgt.

4 Antwoord van de administratie en van de minister

In�zijn�vergadering�van�29�september�2010�heeft�het�college�van�Openbare�Instel-
lingen�van�Sociale�Zekerheid�de�vaststellingen�en�aanbevelingen�van�het�Reken-
hof�bestudeerd.�Het�heeft�een�voorstel�geformuleerd�om�tegemoet�te�komen�aan�
de�aanbevelingen.�

Het� college�engageert� zich� om�aan�de�Commissie� voor� de�Normalisatie� van�de�
Boekhouding�van�de�OISZ�te�vragen�de�principes�vermeld�in�het�voorstel�verder�
in�detail�uit�te�werken�en�om�te�zetten�in�concrete�boekhoudkundige�richtlijnen�die�
toepasbaar�moeten�zijn�vanaf�het�boekjaar�2011.

Het� Rekenhof� oordeelt� dat� de� geformuleerde� principes� beantwoorden� aan� zijn�
aanbevelingen� en� zal� de� concrete� uitwerking� en� toepassing� ervan� bij� volgende�
controles�opvolgen.

De� minister� van� Pensioenen� heeft� in� zijn� antwoord� van� 21� oktober� 2010� akte�
genomen� van� de� aanbevelingen� van� het� Rekenhof.� Hij� verwijst� daarbij� naar� de�
bevoegde� instanties,�met�name�het�college�van�de�OISZ�en�de�Commissie�voor�
Normalisatie�van�de�Boekhouding�van�de�OISZ.
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136� Inclusief�het�aandeel�in�de�werkingskosten�van�het�Beheer�Inkomensgarantie�voor�Ouderen�(resp.�
1.747.468,35�euro�en�1.868.533,02�euro�voor�de�jaren�2008�en�2009)�dat�volgens�art.�19�van�de�
wet�van�22�maart�2001� tot� instelling�van�een� inkomensgarantie�voor�ouderen� ten� laste�valt� van�
het�repartitiestelsel.

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) –  
Verdeling van de werkingskosten

De RVP verdeelt zijn werkingskosten over zijn verschillende stelsels en beheren 
op basis van verdeelsleutels die lang geleden, formeel of informeel, werden vast
gelegd. De instelling heeft die verdeelsleutels nog nooit herzien, zodat het risico 
bestaat dat de aanvullende pensioenverzekering die de RVP aanbiedt als tweede 
pensioenpijler te weinig bijdraagt en een deel van zijn werkingskosten gefinan
cierd wordt door de sociale zekerheid. Het Rekenhof heeft er daarom op aange
drongen dat de RVP het systeem van kosten verdeling formeel zou vastleggen en 
alle verdeelsleutels periodiek aan de realiteit zou toetsen.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

De� RVP� beheert� diverse� pensioenstelsels� in� de� regeling� van� de� werknemers:�
repartitiestelsel,�stelsel�vrijwillig�verzekerden,�stelsel�kapitalisatie�wettelijke�ver-
zekering�en�het�stelsel�kapitalisatie�buitenwettelijke�verzekering.�Dat�laatste�stel-
sel�is�een�aanvullende�pensioenverzekering�in�het�kader�van�de�tweede�pensioen-
pijler.�Daarnaast�voert�de�RVP�ook�taken�uit�voor�rekening�van�derden:�toekenning�
en� betaling� van� de� inkomensgarantie� voor� ouderen� (beheer� Inkomensgarantie�
voor�Ouderen),�uitbetaling�van�pensioenen�aan�de�zelfstandigen�(beheer�Zelfstan-
digen)� en� betaling� van� tegemoetkomingen� aan� personen� met� een� handicap�
(beheer�Mindervaliden).�

De�RVP�moet�bijgevolg�zijn�werkingskosten�verdelen�over�deze�stelsels�en�behe-
ren.�Alle�direct�toewijsbare�opbrengsten�en�kosten�worden�rechtstreeks�toegewe-
zen� aan� de� desbetreffende� beheren.� De� niet� direct� toewijsbare� kosten� en�
opbrengsten�worden�eerst�opgenomen�in�het�repartitiestelsel�en�bij�de�afsluiting�
van�het�boekjaar�verdeeld�op�basis�van�verdeelsleutels.

Voor� de� jaren� 2008� en� 2009� bedroegen� de� totale� te� verdelen� werkingskosten�
respectievelijk�138,6�miljoen�euro�en�142,9�miljoen�euro.�De�bijdrage�van�elk�stel-
sel�en�beheer�in�deze�werkingskosten�wordt�in�onderstaande�tabel�weergegeven.

Verdeling niet direct toewijsbare werkingskosten 2008 en 2009 (bedragen in euro)

2008 % 2009 %

Repartitiestelsel136 119.500.232,36 86,24�% 124.111.700,87 86,84�%
Buitenwettelijk�
kapitalisatiestelsel 192.555,47 0,14�% 224.522,80 0,16�%

Wettelijk��
kapitalisatiestelsel 8.297.529,35 5,99�% 7.795.676,70 5,45�%

Stelsel�vrijwillig�
verzekerden 7.230,23 0,01�% 0,00 0,00�%

Beheer�zelfstandigen 10.462.363,49 7,55�% 10.704.124,12 7,49�%
Beheer�Mindervaliden 106.621,38 0,07�% 90.300,85 0,06�%
Totaal 138.566.532,28 100,00 % 142.926.325,34 100,00 %

Bron:�jaarrekeningen�RVP�2008�en�2009
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137� De�RVP�noemt�dit�het�buitenwettelijk�kapitalisatiestelsel.
138� Koninklijk� besluit� van� 10�december�1987� tot� uitvoering� van� artikel�41quater� van� het� koninklijk�

besluit�nr.�50�van�24�oktober�1967�betreffende�het�rust-�en�overlevingspensioen�voor�werknemers.

Ministerieel�besluit�van�7�december�1982�tot�uitvoering�van�artikel�41ter�van�het�koninklijk�besluit�
nr.�50�van�24�oktober�1967�betreffende�het�rust-�en�overlevingspensioen�voor�werknemers,�inge-
voegd�bij�artikel�22�van�de�wet�van�10�februari�1981,�artikel�2.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

Het�Rekenhof�ging�na�hoe�de�verdeelsleutels�werden�vastgelegd�en�of�ze�gere-
geld�worden�herzien,�zodat�ze�leiden�tot�een�kostentoewijzing�die�de�reële�kosten�
zoveel�mogelijk�benadert.� Indien�dat�niet�het�geval� is,�kunnen�de�resultaten�van�
welbepaalde� stelsels� (zoals� de� aanvullende� pensioenverzekering137)� vertekend�
zijn.�

1.3 Tegensprekelijke procedure

De� bevindingen,� conclusies� en� aanbevelingen� van� het� onderzoek� zijn� op�
16�juli�2010�besproken�met�de�RVP.�Het�Rekenhof�heeft�op�15�september�2010�
een�ontwerpverslag� aan�de� staatssecretaris� voor�Begroting�bezorgd,�met� kopie�
aan�de�minister�van�Begroting,�aan�de�minister�van�Pensioenen�en�Grote�Steden�
en�aan�de�waarnemend�administrateur-generaal�van�de�RVP.�Bij�afsluiten�van�dit�
Boek�hadden�zij�niet�gereageerd.�Dit�artikel�geeft�de�belangrijkste�bevindingen�en�
aanbevelingen�van�het�uitgebreide�verslag�weer.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Geen periodieke herziening van de verdeelsleutels

Voor� de� verdeling� van� zijn� werkingskosten� baseert� de� RVP� zich� op� een� aantal�
koninklijke� besluiten138� en� beslissingen� van� het� beheerscomité� die� dateren� van�
voor�de�fusie�van�de�Rijksdienst�voor�Werknemerspensioenen�(RWP)�en�de�Rijks-
kas� voor� Rust-� en� Overlevingspensioenen� (RROP)� in� 1987.� De� RWP� had� een�
toekenningsopdracht,�terwijl�de�RROP�een�betaalopdracht�had.

Doordat�de�verdeelsleutels�tientallen�jaren�geleden�werden�vastgesteld�en�inmid-
dels�niet�meer�werden�aangepast�aan�de�werkelijke�verhouding�van�de�werkings-
kosten�van�de�verschillende�stelsels�en�beheren,�bestaat�het�risico�dat�de�toewij-
zing�van�de�kosten�niet�meer�beantwoordt�aan�de�realiteit.

Zo�kan�een�vertekend�beeld�ontstaan�van�de� reële�kosten�van�de�verschillende�
stelsels.�Een�herziening�van�de�verdeelsleutels�was�nochtans�al�opgenomen�in�de�
nota’s�van�het�beheerscomité�van�1975.

2.2 Ontbreken van formele afspraken over een aantal verdeelsleutels

Sommige�verdeelsleutels�worden� toegepast�op�basis� van�mondelinge�afspraken�
binnen� de� diensten.� Bij� het� onderzoek� van� het� Rekenhof� konden� geen� verant-
woordingsstukken� worden� voorgelegd� om� de� accuraatheid� van� de� toegepaste�
percentages�of�formules�te�staven.�De�gegrondheid�van�deze�verdeelsleutels�kon�
dan�ook�moeilijk�worden�nagegaan.

Een� forfaitair� bedrag� van� 12.394,68� euro� dat� jaarlijks� aan� het� stelsel� vrijwillig�
verzekerden�ten� laste�werd�gelegd,�werd�nooit�geformaliseerd�en�steunt�op�een�
mondelinge�afspraak�tussen�verantwoordelijken�van�de�RVP.
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139� Koninklijk� besluit� van� 10�mei�1996� tot� uitvoering� van� artikel�11,� 7°� en� 8°� van� de� wet� van�
28�mei�1971�tot�verwezenlijking�van�de�eenmaking�en�de�harmonisering�van�de�kapitalisatiestel-
sels�ingericht�in�het�raam�van�de�wetten�betreffende�de�verzekering�tegen�de�geldelijke�gevolgen�
van� ouderdom� en� vroegtijdige� dood.� Opgeheven� bij� koninklijk� besluit� van� 26�juli�2007� tot� uit-
voering�van�de�gecoördineerde�wet�tot�verwezenlijking�van�de�eenmaking�en�de�harmonisering�van�
de�kapitalisatiestelsels�in�het�raam�van�de�wetten�betreffende�de�verzekering�tegen�de�geldelijke�
gevolgen�van�ouderdom�en�vroegtijdige�dood.

140� Het� betreft� hier� de� aan� CIMIRe� en� SIGeDIS� doorgerekende� huurlasten� met� betrekking� tot� het�
derde�en�vierde�trimester�2008.

141� De� personeelskosten� worden� volledig� opgenomen� in� de� te� verdelen� werkingskosten,� niettegen-
staande�sommige�kosten�onmiddellijk�kunnen�toegewezen�worden�aan�een�specifiek�stelsel.

Bovendien� werden� tot� en� met� 2008� nog� altijd,� maar� onterecht,� werkingskosten�
aan� het� stelsel� vrijwillig� verzekerden� toegewezen.� Hoewel� dat� stelsel� al� opge-
heven� is�sinds�31� juli�2005�en�er�vanaf�2006�geen�deelname� in�de�kosten�meer�
werd�opgenomen� in� de�begroting,�werd�bij� de� afsluiting� van�de� rekeningen�nog�
jaarlijks�7.230,23�euro�ten�laste�gelegd�van�dit�stelsel.�De�RVP�kon�hiervoor�geen�
verklaring�geven.

Sinds�de�opheffing�van�het�koninklijk�besluit�van�10�mei�1996139�door�het�konink-
lijk�besluit� van�26� juli� 2007�wordt�het�aandeel� van�de� toekenningsdiensten�ver-
deeld�over�het�stelsel�repartitie�en�het�stelsel�wettelijke�kapitalisatie�volgens�een�
formule�die�niet�formeel�werd�vastgelegd.

De�huurlasten�van�de�Zuidertoren� (in�eerste� instantie�opgenomen� in�het� stelsel�
wettelijke�kapitalisatie)�worden� toegerekend�aan�het� repartitiestelsel�à� rato�van�
75�%,�25�%�blijft�ten�laste�van�het�wettelijk�kapitalisatiestelsel.�Die�verdeling�werd�
evenmin�formeel�vastgelegd.�

2.3  Onnauwkeurigheid bij de bepaling van het bedrag van de te verdelen 
werkingskosten

Het� totale� bedrag� van� de� te� verdelen� werkingskosten� in� 2008� is� niet� correct,�
omdat� gerecupereerde� kosten� ten� onrechte� niet� in� mindering�werden� gebracht.�
Door�een�verkeerde�boeking�werd�264.000�euro�aan�huurlasten140�te�veel�opge-
nomen�in�de�te�verdelen�werkingskosten.

De�dienst�Boekhouding�van�de�RVP�argumenteert�dat�de�betalingsnota’s�die�de�
dienst�Budget�opstelt,�soms�te�weinig�informatie�bevatten�om�de�boekingen�cor-
rect�op�te�nemen.�Die�onnauwkeurige�boekingen�hebben�echter�tot�gevolg�dat�er�
in� 2008� 198.000� euro� (75�%� van� 264.000� euro)� huurlasten� onterecht� ten� laste�
werd�gelegd�van�het�repartitiestelsel.

2.4  Onvoldoende toerekening van werkingskosten aan het stelsel  
aanvullende pensioenverzekering 

Het�aandeel�van�de�aanvullende�pensioenverzekering,�vastgelegd� in�1981,�werd�
nooit�aan�een�herziening�onderworpen.�Het�Rekenhof�wijst�erop�dat�de�bijdrage�
van�de�aanvullende�pensioenverzekering�in�verhouding�tot�de�reële�werkingskos-
ten� heel� beperkt� is.� In� 2008� bestond� het� effectieve� personeelsbestand� van� dit�
stelsel� uit� zeven� personen,� waarvan� de� totale� loonmassa141� 497.434,57� euro�
bedroeg.�Om�de� reële�werkingskosten� te�bepalen,�moet�dit�bedrag�nog�worden�
verhoogd� met� de� huisvestingskosten� en� de� administratieve� lasten.� De� huidige�
bijdrage�van�de�aanvullende�pensioenverzekering,�zijnde�192.555,47�euro�in�2008�
(d.i.� slechts� 38�%� van� de� effectieve� loonkosten),� staat� dus� in� contrast� met� de�
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reële�werkingskosten.�De�beperkte�bijdrage�van�de�aanvullende�pensioenverzeke-
ring�betekent�dat�de�werking�van�dit�stelsel�gedeeltelijk�wordt�gefinancierd�met�
middelen�van�het�Globaal�Beheer�van�de�sociale� zekerheid.� In�het�bestuursplan�
van� de� RVP� van� 2009� werd� bovendien� de� verdere� uitbouw� van� het� aanvullend�
pensioenstelsel�gepland,�wat�wellicht�bijkomende�middelen�zal�vergen.

Volgens�de�RVP�zullen�de�werkingskosten�worden�herzien�op�het�moment�dat�de�
RVP�de�betalingen�van�de�pensioenen�van�de�openbare�sector�voor�zijn�rekening�
neemt.�Dit�werd�bepaald�in�de�artikelen�138�tot�142�van�de�wet�houdende�diverse�
bepalingen� van� 28� april� 2010.� Tot� dusver� ontbreken� hiervoor� de� nodige� uitvoe-
ringsbesluiten.

3 Conclusies en aanbevelingen

De�RVP�verdeelt� zijn�werkingskosten�over�de� verschillende� stelsels�en�beheren�
op�basis�van�verdeelsleutels�die�lang�geleden,�formeel�of�informeel,�werden�vast-
gelegd.�De�instelling�heeft�die�verdeelsleutels�nog�nooit�herzien.�Daardoor�draagt�
bijvoorbeeld�de�aanvullende�pensioenverzekering�te�weinig�bij�in�de�kosten,�waar-
door� het� risico� bestaat� dat� een� deel� van� zijn� werkingskosten� onterecht� wordt�
gefinancierd�door�het�Globaal�Beheer.�De�aanvullende�pensioenverzekering�maakt�
immers�geen�deel�uit�van�de�sociale�zekerheid�en�moet�zijn�werkingskosten�zelf�
financieren.

Het� Rekenhof� heeft� er� daarom� op� aangedrongen� dat� de� RVP� het� systeem� van�
kostenverdeling� formeel�zou�vastleggen�en�alle�verdeelsleutels�periodiek�aan�de�
realiteit� zou� toetsen,� zodat� elk� stelsel� of� beheer� bijdraagt� in� de� algemene�wer-
kingskosten�van�de�RVP�in�verhouding�tot�zijn�werkelijke�kosten.�

Het� Rekenhof� heeft� ook� interne� organisatorische� maatregelen� binnen� de� RVP�
gevraagd,�zodat�de�uitgaven�voor�werkingskosten�nauwkeuriger�kunnen�worden�
opgenomen� in� de� boekhouding� en� het� juiste� bedrag� aan� werkingskosten� kan�
worden�verdeeld.
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142� Belgisch Staatsblad,�25�oktober�2001.
143� De�gewezen�ASLK,�nu�AG�Insurance.
144� Koninklijk�besluit�van�9�december�1968�betreffende�het�bijhouden�van�de�individuele�rekening�van�

de�werknemers�en�het�koninklijk�besluit�van�1�oktober�2003�betreffende�de� individuele� rekening�
en�het�afleveren�van�een�bijzonder�loopbaanoverzicht.�De�creatie�van�de�CIMIRe�vzw�werd�nood-
zakelijk�doordat�de�gewezen�ASLK�(openbare�instelling)�naar�een�privéonderneming�(FB�Verzeke-
ringen�nv)�werd�getransformeerd�die�met�de�normale�concurrentie�in�haar�sector�te�maken�had.

145� Belgisch Staatsblad,�2�mei�2006.
146� Artikel�8�van�de�wet�van�23�december�2005�betreffende�het�generatiepact�bepaalt�dat�volgende�

doelstellingen�dienen�te�worden�bereikt:�1°�een�geïndividualiseerde�informatieverstrekking�over�de�
pensioenrechten�mogelijk�maken,�zowel�wat�betreft�de�wettelijke�pensioenen�als�de�aanvullende�
pensioenen,�zowel�op�verzoek�als�ambtshalve�en�dit�op�de�tijdstippen�die�de�Koning�bepaalt;�2°�de�
manier� bepaalt� waarop� de� betrokken� pensioendiensten� samenwerken,� zowel� onderling� als� met�
andere�instellingen�en�organisaties.

147� Bij�de�oprichting�van�SIGeDIS�vzw�voorzag�een�zeer�nauwkeurig�tijdschema�in�het�einde�van�de�
samenwerking� met� Fortis� op� 1�december�2008.� Er� werd� toen� gesteld� dat� elke� vertraging� een�
verlenging�van�de�samenwerking�en�bijgevolg�een�belangrijke�meerkost�ten�laste�van�het�globaal�
beheer�met�zich�zou�meebrengen.

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) – Financiering van  
werkingsuitgaven van CIMIRe vzw en SIGeDIS vzw 

Het beheer van de individuele pensioenrekening van de werknemers is gedu
rende de voorbije jaren toevertrouwd aan CIMIRe vzw en SIGeDIS vzw. De 
wijze waarop de RVP de werkingskosten van deze vzw’s tot dusver hoofdzake
lijk heeft gefinancierd, is onvoldoende formeel vastgelegd, strookt niet met eer
der vooropgestelde principes, is niet transparant en biedt onvoldoende waarbor
gen voor de effectieve aanwending van de middelen voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn bestemd. 

De vzw’s hebben aanzienlijke reserves kunnen aanleggen die in 2009 respectie
velijk tot 11,2 miljoen euro en 21,6 miljoen euro waren opgelopen. 

In 2010 heeft CIMIRe vzw haar activiteiten overgedragen aan de RVP en SIGeDIS 
vzw, maar deze overdracht moet nog worden geformaliseerd. De ontbinding van 
CIMIRe vzw, de bestemming van haar nettoactief en haar personeel en de over
name van haar sociaal passief dringen zich op. 

Het gebruik van de gelden van de sociale zekerheid voor de werkingskosten van 
SIGeDIS vzw moet worden gecontroleerd.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

CIMIRe� vzw� werd� opgericht� op� 1� september� 2001142� op� initiatief� van� de� RVP,�
samen� met� de� RSZ,� de� KSZ� en� FB� Verzekeringen143,� om� de� continuïteit� in� het�
beheer�van�de�individuele�rekeningen�van�werknemers�te�kunnen�verzekeren.�Die�
taak�werd�vroeger�door�de�ASLK�uitgevoerd144.�Het�was�de�bedoeling�ze�na�ver-
loop�van�tijd�aan�de�openbare�instellingen�van�de�sociale�zekerheid�over�te�dragen.

Op� 21� februari� 2006� richtten� de� RSZ,� de� RVP,� de� KSZ,� de� PDOS� en� de� FOD�
Sociale�Zekerheid�vervolgens�samen�SIGeDIS�vzw145�op.�Die�vzw�moest�de�taken�
van�CIMIRe� vzw�overnemen�en�ook� sommige�doelstellingen� van�het�Generatie-
pact146�verwezenlijken.�Na�de�oprichting�van�SIGeDIS�vzw�zou�CIMIRe�vzw�in�een�
overgangsperiode147� nog�drie�à� vier� jaar�de� individuele�pensioenrekening�blijven�
beheren.
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De�activiteiten�van�CIMIRe�werden�vanaf�1�januari�2010�gedeeltelijk�overgedra-
gen�aan�SIGeDIS�vzw.�Het�beheer�van�de�loopbaangegevens�van�de�werknemers�
en�het�beheer�van�het�contactcenter�en�het�callcenter�(zowel�wat�de�loopbaan�als�
de�ramingen�betreft)�werden�toevertrouwd�aan�de�RVP.

SIGeDIS� vzw� beheert� de� multisectoriële� gegevens� (o.m.� het� verstrekken� van�
loopbaaninfo,� ongeacht� het� professioneel� statuut).� Het� is� bijgevolg� louter� een�
technisch�platform�dat� in�opdracht�van�de�overheidsinstellingen�bepaalde�wette-
lijke�opdrachten�van�die� instellingen�uitvoert,�onder�de�eindverantwoordelijkheid�
van�die� instellingen.�De� vzw�moet�ook�de�opdrachten�uitvoeren�die�de�wet� zelf�
haar�oplegt�(zoals�de�gegevensbank�tweede�pijler).

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

Naar�aanleiding�van�de�controle�van�de� rekeningen�van�de�RVP�onderzocht�het�
Rekenhof�de�financiering�van�de�werkingsmiddelen�van�CIMIRe�vzw�en�SIGeDIS�
vzw�door�de�RVP.�Het�had�daarbij�aandacht�voor�de�vaststelling�en�verantwoor-
ding�van�de�jaarlijkse�financiële�tegemoetkomingen�van�de�RVP�aan�de�vzw’s,�de�
controle�op�de�aanwending�van�deze�middelen�en�de�budgettaire�en�boekhoud-
kundige� verwerking� ervan.� Er� werd� ook� nagegaan� of� de� financiering� voldoende�
transparant,� formeel�en�overeenkomstig�de�geldende�wets-�en� reglementsbepa-
lingen,�is�geregeld.

1.3 Tegensprekelijke procedure

De�bevindingen,�conclusies�en�aanbevelingen�van�het�onderzoek�zijn�op�16�juli�2010�
besproken�met�de�RVP.

Het�Rekenhof�heeft�op�15�september�2010�aan�de�staatssecretaris�voor�Begro-
ting�een�ontwerpverslag�bezorgd,�met�kopie�aan�de�minister�van�Begroting,�aan�
de�minister�van�Pensioenen�en�Grote�Steden�en�aan�de�waarnemend�administra-
teur-generaal�van�de�RVP.�Bij�het�afsluiten�van�dit�Boek�hadden�de�ministers�en�
administrateur-generaal�niet�geantwoord.

Dit� artikel� geeft�de�belangrijkste�bevindingen�en�aanbevelingen�van�het� verslag�
weer.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Financiering van CIMIRe vzw en SIGeDIS vzw

Onderstaande�tabel�geeft�een�overzicht�van�de�bedragen�die� in�de�begroting�en�
boekhouding�van�de�verschillende�openbare�diensten�(financiers)�en�van�CIMIRe�
vzw�en�SIGeDIS�vzw�zijn�opgenomen�voor�de�financiering�van�de�werkingskosten�
van�deze�vzw’s�in�2009.�Ook�de�kredieten�uit�de�begroting�van�de�openbare�dien-
sten�voor�2010�zijn�eraan�toegevoegd.

De�gegevens�van�de�openbare�diensten�die�financieren,�sluiten�niet�aan�met�de�
bedragen�die�de�vzw’s�in�hun�jaarverslagen�opnemen.�Door�een�gebrek�aan�trans-
parantie�is�het�onduidelijk�wat�hiervan�de�oorzaak�is.
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148� De�RSZPPO�is�in�2008�lid�geworden�van�SIGeDIS�VZW.�In�de�begroting�2010�is�geen�afzonderlijk�
budget�opgenomen,�maar�werd�wel�al�500.000�euro�betaald�als�bijdrage�voor�het�project�Athena�
in�SIGeDIS�VZW.

149� Opgenomen�in�het�jaarverslag�over�het�jaar�2009,�27�april�2010.

Financiering van CIMIRE vzw en SIGeDIS vzw (in duizend euro)

CIMIRe vzw 2009 2010

Begroting Boekhouding Jaarverslag 
CIMIRe vzw

Begroting

RVP 5.277,2 5.277,2 7.987,7 0,00
RSZ 1.904,4 1.904,4 2.910,1 0,00
SIGeDIS�vzw 0,0 0,0 751,4 0,00
TOTAAL 7.181,6 7.181,6 11.649,2 0,00

SIGeDIS vzw 2009 2010

Begroting Uitvoering Jaarverslag 
SIGeDIS

Begroting Budget
SIGeDIS

RVP 11.041,8 11.041,8 8.281,3 9.469,0 6.658,7
RSZ 4.175,3 4.022,8 3.017,1 5.128,0 3.851,4
PDOS�–�databank�
ambtenaren 1.800,0 1.800,0 1.800,0 4.000,0 6.476,0

FOD�SZ�–�2°�pijler�
gegevensbank 1.257,0 1.257,0 1.257,0 4.837,0 5.946,4

RZSPPO148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAAL 18.274,1 18.121,5 14.355,4 23.434,0 22.932,3

Bron:�begrotingsdocumenten�OISZ�en�jaarverslagen�CIMIRe�en�SIGeDIS

Uit�het�budget�van�SIGeDIS�vzw�voor�het�jaar�2010149,�kan�worden�afgeleid�dat�
de�bedragen�uitgetrokken�in�de�begrotingen�van�de�RVP�(9,5�miljoen�euro)�en�de�
RSZ�(5,1�miljoen�euro)�de�behoeften�van�SIGeDIS�overschrijden.�Het�budget�van�
SIGeDIS�vzw�bevat�respectievelijk�6,6�miljoen�euro�en�3,9�miljoen�euro,�zodat�de�
reserves� bij� SIGeDIS� vzw� wellicht� nog� zullen� aangroeien� (zie� punt� 2.4).� De� bij-
drage�van�de�RSZPPO�is�niet�opgenomen�in�het�budget�van�SIGeDIS�vzw.

2.2 Ontbreken van samenwerkingsregels met de vzw’s

De�RVP�beschikt�niet�over�samenwerkingsovereenkomsten�met�de�vzw’s�waarin�
duidelijk� wordt� opgenomen� welke� uitgaven� de� RVP� financiert� en� welke� verant-
woording�daarvoor�moet�worden�voorgelegd.�De�statuten�van�de�vzw’s�vermelden�
nochtans�uitdrukkelijk�dat�de� raad�van�bestuur�de�samenwerkingsregels�met�de�
leden�van�de�vereniging�en�de�manier�waarop�de�kosten�moeten�worden�verdeeld,�
bepaalt.�Voor�CIMIRe�vzw�werd�enkel�de�kostenverdeling�in�de�raad�van�bestuur�
van�de�vzw�vastgelegd:�op�basis�van�de�thesaurietoestand�wordt�22�%�ten� laste�
gelegd�van�de�RSZ�en�78�%�ten�laste�van�RVP.�Wat�SIGeDIS�vzw�betreft,�werd�
in�het�beheerscomité�van�de�RVP�gemeld�dat�in�een�eerste�fase�de�RVP�volledig�
zou�zorgen�voor�de�financiering.�In�de�praktijk�zorgt�de�RSZ�echter�ook�voor�deze�
vzw�voor�22�%�van�de�financiering.�Het�is�niet�duidelijk�wie�deze�financieringswijze�
heeft�beslist.
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150� Voor�CIMIRe�vzw�was�dit�nochtans�bepaald�in�de�notulen�van�het�beheerscomité�van�de�RVP.
151� Door�een�vertraging�in�de�uitvoering�van�de�projecten,�was�er�uiteindelijk�een�overschot�aan�mid-

delen.
152� Koninklijk�besluit�van�3�februari�2010�houdende�toekenning�van�een�toelage�aan�de�SIGeDIS�vzw�

voor�het�jaar�2010.

2.3  Onvoldoende controle en transparantie op het gebruik van de  
werkingsmiddelen 

De�begrotingen�van�de�vzw’s�worden�niet�vooraf�voorgelegd150�aan�het�beheersco-
mité�van�de�RVP.�De�RVP�voert�aan�dat�de�begroting�van�de�vzw’s�later�worden�
goedgekeurd�dan�de�begroting� van�de�RVP�en�dat�de� juiste�bedragen�bijgevolg�
niet�kunnen�worden�opgenomen�in�de�begroting�van�de�RVP.�Het�Rekenhof�wijst�
erop�dat�dit�de�instelling�niet�belet�om�bij�de�begrotingscontrole�en/of�begrotings-
aanpassing�het�budget�aan�te�passen�aan�de�realiteit.

De�schuldvorderingen�van�de�vzw’s�werden�voor�betaling�enkel�goedgekeurd�door�
de�administrateur-generaal�van�de�RVP,�die�ook�bestuurder� is�bij�de�vzw’s.�Dat�
druist�in�tegen�het�principe�van�functiescheiding.

In�de�begrotingen�en�de�uitvoeringsrekeningen�van�de�RVP�wordt�weinig�informa-
tie�gegeven�over�de�financiering�van�de�vzw’s�en�over�de�wijze�waarop�de�mid-
delen�worden�besteed.�

De� kredieten� die� in� de� begroting� van� RVP� voor� CIMIRe� vzw� zijn� uitgetrokken,�
werden� in� de� periode� van� 2005-2008� jaarlijks� ruimschoots� (tot� 28,87�%)� over-
schreden,�zonder�dat�hiervoor�een�duidelijke�verklaring�werd�gegeven�in�de�reke-
ningen�of�in�het�beheerscomité.�Het�budget�van�het�volgende�jaar�werd�ook�niet�
aangepast� aan� deze� evolutie.� Weliswaar� is� dit� begrotingsartikel� niet-limitatief,�
maar�het�stelselmatig�onderbudgetteren�van�de�uitgaven�wijst�niet�op�een�goed�
onderbouwde�ramingsmethode.

Aangezien�SIGeDIS� vzw� ook� de� individuele� rekening� van� de� ambtenaren�en� de�
informatie� over� de� aanvullende� pensioenen� ontwikkelt,� ontvangt� de� vzw� bijko-
mende�financiering�van�de�FOD�Sociale�Zekerheid�en�de�PDOS.�De�fondsen�van�
de�FOD�Sociale�Zekerheid�en�de�PDOS,�opgenomen� in�de�begroting� van�2009�
waren�echter�onvoldoende�om�de�geplande�projecten�te�financieren.�De�minister-
raad�van�23�oktober�2008�besliste�dat�bij�een�tekort151�aan�middelen�de�projecten�
in�2009�voorgefinancierd�zouden�worden�door�het�budget�bestemd�voor�de�data-
bank�werknemers,�waar�een�overschot�aan�middelen� is�door�de�overfinanciering�
van�de�RVP.�Omdat�de�RVP�volgens�thesauriebehoeften�wordt�gefinancierd�door�
het� Globaal� Beheer,� worden� zo� middelen� van� de� sociale� zekerheid� aangewend�
voor�de�voorfinanciering�van�projecten�buiten�de�sociale�zekerheid:�de�individuele�
rekening� van� de� ambtenaren� en� de� informatieverstrekking� over� de� aanvullende�
pensioenen.�Leden�van�het�beheerscomité�van�de�RVP�gaven� te�kennen�dat� zij�
daarmee�niet� konden� instemmen.�Zij� vroegen�dit� te�melden�aan�het� strategisch�
comité�van�SIGeDIS�vzw.�Het�is�onduidelijk�of�dat�ook�is�gebeurd.�Het�koninklijk�
besluit� van� 3� februari� 2010152� –� dat� de� regeling� bevat� voor� de� betaling� van� de�
toelage�voor�2010�door�de�FOD�Sociale�Zekerheid�–�vermeldt�dat�SIGeDIS�vzw�
het�niet�gebruikte�en�het�niet�in�haar�jaarplan�verantwoorde�deel�van�de�toelagen�
dat�uit�de�uitvoering�van�het�project�zou�voortvloeien,�moet�terugstorten�aan�de�
Schatkist.�Ook�moet� ze�de�FOD�Sociale�Zekerheid� informeren�over�de�vorming�
van� een� mogelijke� reserve� voor� toekomstige� uitgaven.� Met� de� RVP� zijn� geen�
gelijkaardige�afspraken�gemaakt.
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153� Het� transitiefonds� bevat� reserves� die� bestemd� zijn� voor� de� overdracht� van� de� gegevens� op� de�
ASLK-mainframe�naar�een�nieuwe�en�moderne�toepassing,�d.w.z.�de�conversie�van�de�sinds�1968�
door� ASLK� en� CIMIRe� bijgehouden� historische� gegevens� en� de� ontwikkeling� van� een� nieuw�
beheerssysteem.

Sinds� 2010� bestaat� er� onduidelijkheid� over� de� financiering� van� de� verschillende�
projecten�van�SIGeDIS�vzw.�Begin�2010�heeft�de�vertegenwoordiger�van�de�RVP�
bij�SIGeDIS�vzw�zijn�veto�gesteld�omdat�hij�wegens�te�weinig�transparantie�niet�
akkoord� kon� gaan� met� de� financieringswijze� van� de� verschillende� projecten� in�
SIGeDIS�vzw.�Het�beheerscomité�van�de�RVP�volgde�hem�hierin�en�besloot�geen�
voorschotten�meer�te�storten�zolang�er�geen�duidelijkheid�bestaat�over�de�finan-
ciering�van�de�projecten�binnen�SIGeDIS�vzw.�Gezien�de�beschikbare�liquide�mid-
delen,�verhindert�dat�de�werking�van�SIGeDIS�vzw�voorlopig�niet.

Inmiddels�hebben�leden�van�het�beheerscomité�van�de�RVP�zelf�aangedrongen�op�
meer�duidelijkheid�en�transparantie.

2.4 Aanleggen van provisies binnen de vzw’s

Voor�de�financiering�van�hun�uitgaven�ontvangen�de�vzw’s�van�de�RVP�trimestri-
ele�voorschotten,�die�telkens�een�vierde�van�het�aandeel�van�de�RVP�in�de�totale�
begroting�van�de�vzw�bedragen.� In�de�aanvraag�van�een�voorschot,�dat�als�ver-
antwoordingsstuk� dient� voor� de� boekhouding,� vermeldt� CIMIRe� vzw� nochtans�
expliciet�dat�de�betaling�moet�gebeuren�op�basis�van�de�thesaurietoestand.�

Sinds�2006�zijn�er�geen�afrekeningen�meer�gemaakt�van�de�voorschotten�en�is�op�
geen�enkel�moment�teruggekoppeld�naar�de�thesaurietoestand.�Daardoor�hebben�
de�vzw’s�niet�enkel�de�reële�uitgaven�kunnen�laten�financieren,�maar�ook�provisies�
kunnen� aanleggen� voor� latere� uitgaven.� De� vzw’s� leggen� met� een� deel� van� het�
geld�van�de�RVP�provisies�aan�voor�o.m.�het�sociaal�passief,�een�transitiefonds153�
en�voor�bestemde�fondsen�(m.a.w.�provisies�voor�toekomstige�investeringen).�Die�
provisies�zijn�opgenomen�onder�het�maatschappelijk�kapitaal.�Deze�strategiewij-
ziging�werd�niet�voorgelegd�aan�het�beheerscomité�van�de�RVP.�Uit�de�balansen�
van�CIMIRe�vzw�en�SIGeDIS�vzw�blijkt�ook�dat�de�liquiditeitspositie�van�de�ver-
enigingen� jaarlijks� toeneemt� en� dat� de� liquiditeiten� op� 31� december� 2009� zijn�
aangegroeid�tot�respectievelijk�11,2�miljoen�euro�en�21,6�miljoen�euro.�Die�liqui-
diteiten�genereerden� in�2009�254.038�euro�financiële�opbrengsten�voor�CIMIRe�
vzw�en�268.618�euro�voor�SIGeDIS�vzw.�

Vanaf�2009�is�de�financieringswijze�gewijzigd.�De�voorschotten�worden�niet�meer�
betaald� op� basis� van� de� begrotingen� van� de� vzw’s,� maar� wel� op� basis� van� de�
begroting�van�de�RVP.�Dat�heeft�tot�gevolg�dat�er�geen�overschrijding�meer�is�in�
de�uitvoeringsrekening�van�de�RVP.�Het�is�echter�niet�duidelijk�of�de�toelage�die�
in�de�begroting�van�de�RVP�is�opgenomen,�berekend�is�op�basis�van�de�werkelijke�
thesauriebehoeften� van� de� vzw.� De� wijziging�werd� doorgevoerd� zonder� dat� het�
beheerscomité�van�de�RVP�daarover�werd�ingelicht.

2.5  Ontbreken van een formele overdracht van de activiteiten van 
CIMIRe vzw aan de RVP en SIGeDIS vzw

Op�1�januari�2010�verviel�de�juridische�verplichting�van�AG�Insurance�om�de�indi-
viduele� rekening� bij� te� houden.� De� formele� overdracht� van� het� beheer� van� de�
individuele� rekening� aan� de� RVP� moet� nog� via� een� koninklijk� besluit� worden�
bekrachtigd.
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Er� bestaat� ook� nog� geen� duidelijkheid� over� de� afhandeling� van� CIMIRe� vzw�
(bestemming�van�netto-actief,�betaling�van�sociaal�passief�–�de�vzw�beschikt�over�
eigen�personeel�en�gedetacheerd�personeel�van�de�RVP�en�AG�Insurance�–,�over-
schot�liquiditeiten�enzovoort)�en�over�de�bijbehorende�uitgaven�(sociaal�passief).�
De�raad�van�bestuur�van�CIMIRe�vzw�besliste�op�de�zitting�van�22�april�2010�de�
bestaande�reserves�in�het�transitiefonds�(op�31�december�2009�4,7�miljoen�euro)�
aan�te�wenden�om�de�werkingskosten�van�2010�te�financieren.�

Aangezien�de�RVP�en�SIGeDIS�vzw�de�activiteiten�van�de�CIMIRe�vzw�begin�2010�
hebben�overgenomen,�rijst�de�vraag�of�de�vzw�nog�voldoende�werkingskosten�kan�
bewijzen�die�het�behoud�van�de�4,7�miljoen�euro�zou�kunnen�verantwoorden.

Het� is� aangewezen�dat�de� vzw� zo� vlug�mogelijk� zou�worden�ontbonden�en�haar�
patrimonium,�rechten�en�verplichtingen�naar�RVP�en�SIGeDIS�vzw�zouden�worden�
overgedragen.

3 Conclusies en aanbevelingen 

In�2001�richtte�de�RVP�de�vzw�CIMIRe�op�om�tijdelijk�het�beheer�van�de�individu-
ele� pensioenrekening� van� de� werknemers� te� verzekeren,� een� taak� die� vroeger�
door�de�ASLK�werd�uitgevoerd.�Het�was�oorspronkelijk�de�bedoeling�die�opdracht�
na� verloop� van� tijd� aan� de� openbare� instellingen� van� sociale� zekerheid� over� te�
dragen,�maar� in�2006�werd�de�vzw�SIGeDIS�opgericht�die�geleidelijk�de�meeste�
taken� van� de� eerstgenoemde� vzw� zou� overnemen.� Buiten� enkele� taken� die� de�
RVP�zelf�overnam,�zijn�begin�2010�alle�activiteiten�van�CIMIRe�vzw�aan�SIGeDIS�
vzw�overgedragen.

De� werkingskosten� van� voornoemde� vzw’s� werden� gefinancierd� door� de� leden�
ervan:�RVP,�RSZ,�RSZPPO,�PDOS�en�de�FOD�Sociale�Zaken,�met�uitzondering�
van�de�KSZ,�die�niet�bijdraagt�in�de�financiering.

De�RVP�was�de�voorbije�jaren�de�belangrijkste�financier.�In�de�jaren�2008�en�2009�
betaalde�ze�in�totaal�20,5�miljoen�euro�aan�SIGeDIS�vzw�en�16,3�miljoen�euro�aan�
CIMIRE�vzw�voor�hun�werkingskosten.

In� de�begroting�2010� van�de�RVP� is� voor� de�werkingskosten� van�SIGeDIS�vzw�
9,5�miljoen�euro�ingeschreven.

Het�onderzoek�van�het�Rekenhof�heeft�uitgewezen�dat�de�wijze�waarop�de�RVP�
de�werkingskosten�van�de�twee�vzw’s�financiert�onvoldoende�formeel� is�vastge-
legd,�niet�strookt�met�eerder�vastgelegde�principes,�niet�transparant�is�en�onvol-
doende�waarborgen�biedt�voor�de�effectieve�aanwending�van�de�middelen�voor�de�
doeleinden� waarvoor� ze� zijn� bestemd.� De� overname� van� de� activiteiten� van� de�
CIMIRe�vzw�door�de�SIGeDIS�vzw�heeft�aan�deze�toestand�niets�gewijzigd.

Het� Rekenhof� dringt� er� dan� ook� op� aan� dat� de� RVP,� in� samenspraak� met� alle�
andere�financiers,�met�SIGeDIS�vzw�een�samenwerkingsovereenkomst� zou�slui-
ten� waarin� de� financiering� van� de� werkingskosten� van� de� vzw� en� de� controle�
daarop�formeel�worden�geregeld.

Daarbij�moet�erover�gewaakt�worden�dat�enkel�die�middelen�van�de�sociale�zeker-
heid�naar�de�vzw�gaan�die�strikt�noodzakelijk�zijn�voor�de�werking�ervan�en�dat�
wordt�vermeden�dat�daarmee�onnodige�reserves�of�provisies�worden�aangelegd.
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Ook�moeten�de�nodige�controles�worden�georganiseerd�die�een�effectieve,�effici-
ente�en�zuinige�besteding�van�de�aan�de�vzw�toegekende�overheidsgelden�moe-
ten�bevorderen.�Daarvoor�kunnen�o.m.�de�volgende�maatregelen�worden�overwo-
gen:�voorafgaande�goedkeuring�van�de�begroting�van�de�vzw�door�RVP,�periodieke�
rapportering� door� vzw� over� de� aanwending� van� de� middelen,� voorlegging� van�
financiële�staten�aan�de�RVP�en�functiescheiding�bij�de�goedkeuring�van�de�beta-
lingsnota’s.

Het�Rekenhof�acht�het�ook�wenselijk�de�formele�overdracht�van�het�beheer�van�
de�individuele�pensioenrekening�van�de�werknemers�aan�de�RVP�in�een�koninklijk�
besluit�te�bekrachtigen.

Aangezien� de� vzw� CIMIRe� sinds� 2010� geen� opdrachten� meer� heeft,� zou� die�
onverwijld� moeten� worden� ontbonden.� De� afhandeling� ervan� (bestemming� van�
netto-actief,�overname�van�sociaal�passief,�bestemming�van�het�eigen�personeel�
en�gedetacheerd�personeel�enz…)�moet�op�een�transparante�wijze�gebeuren�en�
moet�aan�het�beheerscomité�van�de�RVP�worden�voorgelegd.
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Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) – Reserves  
aangewend voor vakantiewoningen en waardering van  
de vaste activa

De RJV beschikt over 146,5 miljoen euro aan reserves die geboekt zijn in een 
bijzonder fonds voor de promotie van de jaarlijkse vakantie voor werknemers. 
Het bedrag van die reserves is echter aanzienlijk hoger dan de noden van het 
sociaal toerisme. 

Voorts heeft de RJV sinds 1982 de waarde van het gebouw en van het terrein 
waarvan hij eigenaar is, nooit meer geherwaardeerd. Dit is in strijd met de voor
schriften van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de 
openbare instellingen van sociale zekerheid en levert bovendien problemen op 
voor de waardering van de vaste activa.

1 Context

De�RJV�is�een�openbare�instelling�van�sociale�zekerheid�(OISZ)�die�de�sector�van�
de� jaarlijkse� vakantie� voor� werk�nemers� beheert� en� controleert.� De� Rijksdienst�
betaalt�het�vakantiegeld�van�meer�dan�60�%�van�de�werknemers�en�kent�leningen�
toe�aan�vakantiecentra�die�zich�richten�op�sociaal�toerisme.

De�RJV�stelt�jaarlijks�uitvoeringsrekeningen�van�de�begroting�op,�rekeningen�van�
het� begrotingsbeheer� en� van� de� bruto-� en� nettokosten� en� -opbrengsten� alsook�
een�eindbalans�van�de�rekeningen�en�een�jaarbalans.

Bij�de�controle�van�de�rekeningen�van�het�boekjaar�2007�heeft�het�Rekenhof�zijn�
aandacht� toegespitst�op� twee�specifieke�problemen:�het�bedrag�van�de� reserve�
die�werd�aangewend�voor�het�bijzonder�fonds�voor�de�promotie�van�de�jaarlijkse�
vakantie�voor�werknemers�enerzijds�en�de�waardering�van�het�gebouw�waarin�de�
RJV�is�ondergebracht�en�van�het�bijbehorende�terrein�anderzijds.

Het� Rekenhof� heeft� de� vaststellingen� die� uit� zijn� controle� zijn� voortgevloeid�
besproken�met�de�RJV� in�het�kader�van�de� tegensprekelijke�procedure.�Vervol-
gens� heeft� het� op� 24� februari� 2010� zijn� bevindingen� verstuurd� naar� de� staats-
secretaris�voor�Begroting,�met�kopie�aan�de�minister�van�Werk�in�zijn�hoedanig-
heid�als�toezichthoudend�minister�voor�de�RJV.�De�staatssecretaris�antwoordde�
met�een�brief�van�30�maart�2010.�

Dit�artikel�omvat�de�bevindingen�van�het�Rekenhof.�De�bedragen�werden�geactu-
aliseerd�op�31�december�2009.
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154� Op�31�december�2009�beschikte�de�RJV�over�644,5�miljoen�euro�aan�reserves,�bestaande�uit�een�
bedrag�van�484,4�miljoen�aan�algemene�reserves�die�financieel�te�realiseren�zijn,�een�bedrag�van�
13,6�miljoen�dat�overeenstemde�met�de�waarde�van�het�gebouw,�van�het�terrein�en�van�als�activa�
geboekt�materieel�en�een�bedrag�van�146,5�miljoen�voor�het�bijzonder�fonds�voor�de�promotie�van�
de� jaarlijkse� vakantie.� Het� Rekenhof� heeft� een� analyse� van� die� reserves� gepubliceerd� in� zijn�
164e�Boek�(p.�479-486).�

155� Gecombineerde�bepalingen�van�de�artikelen�22bis�en�26,�6°�en�7°�van�het�koninklijk�besluit� van�
28�juni�1971�houdende�aanpassing�en�coördinatie�van�de�wetsbepalingen�betreffende�de�jaarlijkse�
vakantie�van�de�werknemers.�

2 Resultaten van de controle 

2.1  Bijzonder fonds voor de promotie van de jaarlijkse vakantie voor 
werknemers 

In�de�balans�die�op�31�december�2009�werd�opgesteld,� is�het�fonds�opgenomen�
als�reserve�voor�een�bedrag�van�146,5�miljoen�euro154.�Het�wordt�bestemd�voor�
leningen�voor�de�bouw�of�renovatie�van�vakantiecentra�voor�sociaal� toerisme155.�
De�reserve�moet�de�RJV�beschermen�in�het�geval�toegestane�leningen�niet�wor-
den� terugbetaald.� Om� het� nut� ervan� te� verifiëren,� moet� het� bedrag� van� het�
encours�van�de�leningen�worden�vergeleken�met�het�bedrag�van�het�fonds.�

Tot�31�december�1993�werd�het�fonds�opgebouwd�door�middel�van�een�jaarlijkse�
afhouding� van� de� algemene� reserves� van� de� RJV.� Sindsdien� is� dat� niet� meer�
gebeurd�vermits�de�Inspectie�van�Financiën�van�oordeel�was�dat�het�fonds�toerei-
kend�was�rekening�houdende�met�het�encours�van�de�leningen.�

Op�31�december�2009�lagen�de�reserves�van�het�fonds�veel�hoger�dan�de�werke-
lijke�noden�van�de�RJV.�Het�encours�van�de� leningen�(46,6�miljoen�euro)�verte-
genwoordigde�slechts�31,8�%�van�de� reserves� (146,5�miljoen�euro).�Het�verschil�
tussen�beide�bedragen�is�99,9�miljoen�euro.�

De�onderstaande�grafiek�toont�dat�het�encours�van�de�leningen�op�31�december�
1980�29�miljoen�euro�bedroeg.�Het� is�vervolgens�gestegen�tot�110�miljoen�euro�
eind�1996.�Sindsdien�is�het�bedrag�van�de�lopende�leningen�stelselmatig�afgeno-
men�tot�46,6�miljoen�euro�eind�2009,�d.i.�42,4�%�van�hun�waarde�eind�1996.�Er�zijn�
nog�altijd�aanvragen�voor�leningen,�maar�het�aantal�aanvragen�daalt.

Evolutie van het encours van de leningen tussen 1980 en 2009

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Bron:�jaarverslag�2009�van�de�RJV



86� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

156� De�administratieve�gebouwen�worden�jaarlijks�afgeschreven�aan�2�%�gedurende�38�jaar.�Na�afloop�
van�die�periode�wordt�geen�enkele�afschrijving�meer�toegepast�en�blijft�een�restwaarde�van�24�%�
van�de�aankoopprijs�behouden�in�de�boekhouding.�

157� Die�commissie�moet�de� toepassing�van�het�boekhoudplan�voor�de�OISZ�uniformiseren.�Ze�mag�
ook�voorstellen�doen�aan�de�koning�om�het�boekhoudplan�aan�te�passen.�

158� Een� eventuele� meerwaarde� wordt� afgeschreven� conform� de� regels� die� zijn� vastgelegd� voor� de�
administratieve�gebouwen�waarop�ze�van�toepassing�is.�

159� Geactualiseerde�raming�op�1�juli�2010�door�Ethias�volgens�de�“ABEX-index”�(evolutie�van�de�bouw-
kost�van�de�gebouwen).�De�verzekeringspremies�worden�op�die�basis�berekend�en�de�vergoeding�
bij�ernstige�schadegevallen�hangt�af�van�de�facturen�voor�de�effectieve�heropbouw�van�het�gebouw.�

160� Op�terreinen�voor�administratieve�gebouwen�wordt�geen�enkele�afschrijving�toegepast,�maar�de�
waarde�ervan�kan�wel�worden�herzien.

161� Van�1982�tot�2009� is�de�gemiddelde�prijs�van� terreinen� in�de�gemeente�Elsene�(waar�de�maat-
schappelijke� zetel� van� de� RJV� is� gevestigd)� gestegen� van� 131,8�euro� per� vierkante� meter� tot�
1.989,9�euro�per�vierkante�meter�(FOD�Economie,�Algemene�Directie�Statistiek).

2.2 Waardering van de vaste activa 

Het�gebouw�van�de�RJV�werd�in�1982�correct�geboekt�tegen�de�aankoopwaarde�
van� 21,3� miljoen� euro.� Tot� in� 1997�werden� werken� uitgevoerd� voor� een� bedrag�
van�0,8�miljoen�euro,�wat�de�waarde�van�het�gebouw�op�22,1�miljoen�euro�bracht.�
Rekening� houdend� met� afschrijvingen� voor� in� totaal� 7� miljoen� euro,� werd� het�
gebouw�op�31�december�1997�geboekt�voor�15,1�miljoen�euro.�Vervolgens�heeft�
de�RJV� jaarlijks� 2�%�afgeschreven�op�22,1�miljoen�euro156,� zoals� bepaald� in� het�
boekhoudplan�van�de�Commissie�voor�de�Normalisatie�van�de�Boekhouding�van�
de�openbare� instellingen�van�sociale� zekerheid157.�De�geboekte�waarde�van�het�
gebouw�is�op�die�manier�gedaald�tot�9,8�miljoen�euro�op�31�december�2009,�d.i.�
44�%�van�zijn�aankoopwaarde.�

Het�boekhoudplan�stelt�echter�ook�dat�de�waarde�van�de�gebouwen�elke�tien�jaar�
opnieuw�moet�worden�gewaardeerd�tegen�de�marktwaarde158.�De�RJV�heeft�de�
waarde� van� het� gebouw� echter� nooit� opnieuw� gewaardeerd.� Het� vermelde� per-
centage�van�44�%�geeft� dan�ook�geen�getrouw�beeld� van�het� vermogen�van�de�
RJV�binnen�een�sector�van�vaste�activa�in�stijgende�lijn.�Het�gebouw�is�momen-
teel� trouwens� verzekerd� voor� een� heropbouwwaarde� van� 48,6� miljoen� euro� in�
geval�van�ernstige�schade159.

Bovendien�werd�het�terrein�met�een�oppervlakte�van�34,45�are�geboekt�tegen�de�
aankoopwaarde�van�730.000�euro.�Volgens�het�boekhoudplan�van�de�commissie�
kan� de� waarde� van� gronden� echter� ook� opnieuw� worden� gewaardeerd160,� wat�
nooit�is�gebeurd161.

3 Conclusies en aanbevelingen 

De�RJV�beschikt�over�grote�reserves�die�geboekt�zijn�in�zijn�bijzonder�fonds�voor�
de�promotie�van�de�jaarlijkse�vakantie�van�werknemers.�Het�bedrag�van�dat�fonds�
ligt�echter�veel�hoger�dan�de�huidige�noden�inzake�sociaal�toerisme.�

Voorts�werd�de�waarde�van�het�gebouw�en�van�de�grond�die�de�RJV�bezit,�sinds�
1982�nooit�meer�opnieuw�gewaardeerd.

De�RJV�heeft�echter�benadrukt�dat�voordat�een�eventuele�overdracht�van�een�
deel�van�het�bijzonder�fonds�naar�één�van�de�algemene�reserves�op�de�passief-
zijde� van� de� balans� kan� gebeuren,� grondig� moet� worden� nagedacht� over� de�
wenselijkheid� daarvan� en� het� bedrag.� De� RJV� wenst� immers� enige� marge� te�
behouden� voor� één� van� zijn� opdrachten,� namelijk� de� promotie� van� het� sociaal�
toerisme,�bv.�voor�gehandicapte�kinderen.�
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Het�Rekenhof�heeft�de�RJV�aanbevolen�zijn�noden�te�herzien�in�het�licht�van�zijn�
beleid�inzake�de�promotie�van�het�sociaal�toerisme.�De�RJV�moet�ook�de�reser-
ves�van�het�bijzonder�fonds�afstemmen�op�het�bedrag�dat�nodig�is�om�die�noden�
te� lenigen.� Bovendien� zou� de� RJV� ook� de� waarde� van� het� gebouw� en� van� het�
terrein�die�eigendom�zijn�van�de�instelling,�moeten�herwaarderen.�

4 Reactie van de staatssecretaris voor Begroting 

De�staatssecretaris�voor�Begroting�heeft�geantwoord�dat�hij�nota�heeft�genomen�
van�de�opmerkingen�van�het�Rekenhof.�Hij�heeft�bovendien�de�aandacht�van�de�
minister�van�Werk�gevestigd�op�deze�aanbevelingen,�opdat�zij�met�de�RJV�en�met�
de�Commissie�voor�de�Normalisatie�van�de�Boekhouding�van�de�OISZ�zou�nagaan�
welk�gevolg�eraan�kan�worden�gegeven.
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162� Wet�van�10�april�1971�betreffende�de�arbeidsongevallen.
163� Koninklijk�besluit�van�19�juli�2006�tot�goedkeuring�van�de�tweede�bestuursovereenkomst�van�het�

FAO.
164� Koninklijk�besluit�van�22�december�2009�tot�goedkeuring�van�de�derde�bestuursovereenkomst�van�

het�FAO.

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) – Analyse van de  
openstaande vorderingen

In de periode 20052009 zijn de totale openstaande vorderingen van het FAO 
gestegen van 66,4 miljoen euro tot 110,1 miljoen euro. De belangrijkste reden 
daarvoor is dat het FAO er hoe langer hoe minder in slaagt de bijdragen voor 
ambtshalve aansluitingen en de terugvordering van ongevallenvergoedingen van 
in gebreke gebleven werkgevers effectief en tijdig te innen. De trage afhandeling 
van de dossiers en ontoereikende informatieverstrekking door de invorderings
kantoren van Financiën dragen in belangrijke mate bij tot die evolutie. 

1 Context

1.1 Openstaande schuldvorderingen bij het FAO

In� de�periode�2005-2009� zijn� de� totale� openstaande� vorderingen� (“debiteuren”)�
van�het�FAO�gestegen�van�66.353.529,90�euro�tot�110.064.033�euro.�Ten�opzichte�
van�31�december�2005�vertegenwoordigt�dat�een�stijging�van�65,88�%.

Evolutie van het totaal aan openstaande vorderingen 20052009 (in euro)

2005 2006 2007 2008 2009

Totaal�debiteuren 66.353.529,90 75.351.646,48 95.006.861,04 101.662.392,78 110.064.033,00
Index 100 114 143 153 166

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

Het�Rekenhof�heeft�in�het�kader�van�de�controle�van�de�rekeningen�van�het�FAO�
de�evolutie�van�de�debiteuren�geanalyseerd�en�naar�een�verklaring�gezocht�voor�
de�gestage�aangroei�van�de�openstaande�schuldvorderingen.

Het�onderzoek�gebeurde�op�basis�van�de�rekeningen�over�de�periode�2006-2008,�
maar�sommige�cijfers�konden�worden�geactualiseerd�tot�eind�2009.

Het�Rekenhof�heeft�zich�voor�zijn�onderzoek�gebaseerd�op�de�arbeidsongevallen-
wet162� en� de� tweede� bestuurovereenkomst163� die� betrekking� had� op� de� periode�
2006-2008�en�die�werd�verlengd�voor�2009.�De�derde�bestuursovereenkomst164�
bevestigt�de�verplichtingen�van�het�FAO�uit�de�tweede�bestuursovereenkomst.

1.3 Tegensprekelijke procedure

De�vaststellingen�en�aanbevelingen�werden�besproken�met�de�administratie�van�
het�FAO�op�29�maart�2010.
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165� FAO,�Jaarverslag over de uitvoering van de bestuursovereenkomst, nota�aan�het�beheerscomité�
van�16�februari�2009�(doc.�CG/1/09/18).

166� 2006�(93�%),�2007�(96�%).

Het�Rekenhof�heeft�zijn�ontwerpverslag�op�30�juni�2010�ter�commentaar�aan�de�
staatssecretaris�voor�Begroting�verstuurd,�met�kopie�aan�de�minister�van�Begro-
ting,�de�minister�van�Sociale�Zaken,�de�minister�van�Werk�en�de�administrateur-
generaal�van�het�FAO.�Bij�het�afsluiten�van�dit�Boek�hadden�zij�niet�gereageerd.

Hierna�worden�de�belangrijkste�bevindingen�en�aanbevelingen�van�het�uitgebreide�
verslag�weergegeven.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 In te vorderen bijdragen voor ambtshalve aansluitingen 

Volgens�de�tweede�bestuursovereenkomst�moet�het�FAO�situaties�van�niet-ver-
zekering� van�werkgevers� voorkomen�en� zo� nodig�beperken.�De� sanctie� bestaat�
erin�dat�de�niet-verzekerde�werkgever�ambtshalve�bij�het�fonds�wordt�aangeslo-
ten.� De� werkgever� moet� daartoe� een� bijdrage� betalen.� Het� FAO� heeft� diverse�
initiatieven�genomen�om�de�verzekeringsplicht�van�de�werkgevers�na�te�gaan.�De�
verdere�uitbouw�van�het�werkgeversrepertorium�van�de�arbeidsongevallen�en�de�
rechtstreekse�toegang�tot�de�Kruispuntbank�voor�Ondernemingen�en�de�databan-
ken� van� DIMONA� en� DMFA� hebben� daarbij� gezorgd� voor� een� efficiëntere� en�
vluggere�afhandeling�van�de�dossiers�ambtshalve�aansluiting.�Door�die�gegevens-
banken� aan� elkaar� te� koppelen,� kan� het� FAO� anomalieën� inzake� verzekerings-
aansluiting�opsporen.�

Het�FAO�heeft�er�zich� in�de�tweede�en�derde�bestuursovereenkomsten�toe�ver-
bonden�preventieve�acties�te�ontwikkelen�om�te�voorkomen�dat�startende�onder-
nemingen� niet� verzekerd� zijn.� Voor� starters� wordt� een� tolerantieperiode� van� 42�
dagen�niet-verzekerde�tewerkstelling�gehanteerd.�De�koppelingen�met�gegevens-
banken�bieden�ook�hier�de�mogelijkheid�anomalieën�te�detecteren.�

De�vorderingen�voor�de�ambtshalve�aansluitingen�stijgen�van�4,4�miljoen�euro�in�
2005�tot�7,2�miljoen�euro�in�2008�(+62,74�%).

Als�de�bijdragen�voor�ambtshalve�aansluiting�niet�worden�betaald,�stuurt�het�FAO�
het�dossier�voor�invordering�door�naar�de�FOD�Financiën.�

Volgens�de�doelstellingen�van�de� tweede�bestuursovereenkomst�moet�het�FAO�
de� dossiers� in� 90�%� van� de� gevallen� binnen� 16� weken� na� de� notificatie� van� de�
ambtshalve�aansluiting�aan�de�FOD�Financiën�overdragen.�In�zijn�jaarverslag�over�
de� uitvoering� van� de� bestuursovereenkomst165� meldt� het� FAO� dat� het� in� 2008�
voor�96�%�van�de�dossiers�daaraan�voldeed166.�

De�saldi�op�de�debiteurenrekening�“Ambtshalve�aansluiting-�FOD�Financiën”�stij-
gen� van�8.886.426,71�euro� in�2005� tot�17.546.043,12�euro� in�2008.� In�die� tijds-
panne� is� de�waarde� van�de�door� de�FOD�Financiën� nog� te� innen�bijdragen� dus�
verdubbeld.
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167� Van�1.040�in�2005�tot�2.120�in�2008.

Sinds�2006�is�het�aantal�dossiers�dat�aan�de�FOD�Financiën�werd�overgedragen�
voor�ambtshalve�aansluiting,�gevoelig�gestegen167.�Tot�30�november�2009�werden�
er� in� totaal� 22.863� dossiers� ter� invordering� doorgestuurd� waarvan� nog� 11.107�
dossiers�niet�zijn�afgehandeld.�De�inventaris�van�de�FOD�Financiën�gaf�aan�dat�er�
op�17�december�2009�(datum�van�het�afsluiten�van�de�rekeningcontrole)�in�totaal�
nog�voor�een�bedrag�van�19.466.843,60�euro�bijdragen�moesten�worden�geïnd.

Dat�alles�wijst�erop�dat�de�invorderingskantoren�van�de�FOD�Financiën�er�niet�in�
slagen�de�dossiers�die�het�FAO�voor�invordering�overdraagt�binnen�een�redelijke�
termijn� af� te� werken� of� dat� de� informatiedoorstroming� op� dat� vlak� te� wensen�
overlaat.

Het�Rekenhof�constateert�ook�dat�de�problemen�met�de�FOD�Financiën,�die�het�
al�in�2007�naar�aanleiding�van�zijn�controle�van�de�rekeningen�2004�en�2005�had�
gesignaleerd,�nog�altijd�bestaan:

•� Het�FAO�kreeg�geen�of�onvoldoende�medewerking�van�de�invorderingskan-
toren�voor�de�uitvoering�van�de�inventariscontrole;�het�invorderingskantoor�
Brussel,�dat�het�grootste�aantal�dossiers�behandelt,�stuurt�wel�maandelijks�
een�overzicht�(rekenblad)�van�de�betalingen,�uitsplitsing�en�afgesloten�dos-
siers.

•� Het� personeelstekort� bij� de� FOD� Financiën� is� nog� acuter� geworden:� een�
aantal�invorderingskantoren�meldt�dat�ze�de�controle�niet�konden�uitvoeren�
wegens�personeelsgebrek.�

•� Invorderingskantoren� bezorgden� hun� eigen� listings,� wat� veel� bijkomend�
opzoekwerk�meebracht�aangezien�de�refertenummers�van�de�FOD�Finan-
ciën�en�het�FAO�niet�overeenstemmen.�

2.2 Terugvordering van uitbetaalde ongevallenvergoedingen

Artikel�60�van�de�arbeidsongevallenwet�verplicht�het�FAO�ertoe�alle�uitgaven�die�
het�ter�vergoeding�van�een�arbeidsongeval�heeft�gedaan,�op�de�in�gebreke�zijnde�
werkgever�te�verhalen,�wanneer�de�werkgever�geen�verzekering�heeft�aangegaan�
of�de�verzekeraar�zijn�verplichtingen�niet�nakomt.

In�de� rekeningen�nemen�de�openstaande�saldi� die�hiermee�verband�houden� toe�
van�26,2�miljoen�euro�in�2005�tot�30,5�miljoen�euro�op�31�december�2008.

De�sterkste�toename�kan�worden�vastgesteld�in�de�categorie�“Terug�te�vorderen�
uitkeringen�art�60�–�FOD�Financiën”�(van�7,5�miljoen�euro� in�2005�tot�13,0�mil-
joen�euro�op�31�december�2008),�wat�ook�hier�op�een�structureel�probleem�wijst�
met� de� bedragen� die� de� invorderingskantoren� van� de� FOD� Financiën� voor� het�
FAO�moeten�invorderen.

De� terugstortingen�door�de�werkgevers�aan�het�FAO�bedragen� in�2008�slechts�
571.588� euro.� Dat� is� echter� al� een� stijging� t.o.v.� de� 207.607� euro� die� per�
31�december�2005�werd�gerecupereerd.�

Daarnaast�hebben�de�diensten�van�het�FAO�in�2007�18�dossiers�voor�een�totaal�
bedrag�van�2,1�miljoen�euro�naar�de�FOD�Financiën�doorgestuurd�om,�voor�reke-
ning�van�het�Fonds,�bedragen�van�niet-verzekerde�werkgevers�terug�te�vorderen.�
Daarvan�kon�de�FOD�Financiën�slechts�een�percentage�van�0,39�%�innen.�In�2008�
werden�21�dossiers�voor�een�totaal�bedrag�van�848.317�euro�doorgestuurd,�waar-
van�slechts�1,2�%�werd�geïnd.
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168� Aanbevelingen�geformuleerd�in�brief�van�10�juli�2007�bij�de�rekeningen�over�de�jaren�2004�en�2005.

De�opvolging�van�de�dossiers�artikel�60�van�de�arbeidsongevallenwet�bij�de�FOD�
Financiën�toont�aan�dat�er�geen�actief�beheer�is�van�de�dossiers�en�dat�de�com-
municatie�en� informatiedoorstroming� tussen�het�FAO�en�de�FOD�Financiën�niet�
optimaal�is.

2.3 Structurele problemen bij het debiteurenbeheer

In�2007�en�2008�nam�het�FAO�een�aantal� initiatieven�om�de�aanbevelingen�van�
het�Rekenhof168�uit�te�voeren.�Die�hadden�tot�doel�het�debiteurenbeheer�efficiën-
ter�en�effectiever�te�maken.

Ondanks�die�initiatieven�zijn�er�nog�enkele�structurele�organisatorische,�procedu-
rele,�boekhoudkundige�en� juridische�knelpunten�die�ertoe� leiden�dat�het�FAO�er�
niet�in�slaagt�de�gestage�aangroei�van�de�openstaande�vorderingen�een�halt�toe�
te�roepen.�De�belangrijkste�worden�hierna�weergegeven.

Het� FAO� moet� zich,� naast� het� aanrekenen� van� boetes� en� bijdrageopslagen,�
beperken�tot�het�verzenden�van�ingebrekestellingen�en�aanmaningen.�Het�FAO�is�
niet�bevoegd�om�zelf� in� te�vorderen.�Het� is�daarvoor�volledig�afhankelijk�van�de�
invorderingskantoren� van� de� FOD� Financiën,�wat� de� inning� van� de� vorderingen�
binnen�een�redelijke�termijn�bemoeilijkt.

Het�FAO�heeft,�in�uitvoering�van�de�aanbevelingen�die�het�Rekenhof�heeft�gefor-
muleerd�naar�aanleiding�van�zijn� rekeningencontrole�2004-2005,�de�verantwoor-
delijkheden� en� de� belangrijkste� gedragslijnen� van� de� drie� diensten� die� bij� het�
debiteurenbeheer� betrokken� zijn� (technische� dienst,� juridische� dienst� en� boek-
houding),�verduidelijkt.�Er�is�echter�geen�centrale�eenheid�die�verantwoordelijk�is�
voor� het� overkoepelende� debiteurenbeheer� waarbij� de� werkzaamheden� van� de�
betrokken�departementen�gecentraliseerd�en�gecoördineerd�worden.�

Er�bestaat�een�achterstand�in�de�inventariscontrole�waarbij�de�gegevens�van�het�
FAO� worden� vergeleken� met� de� gegevens� van� de� invorderingskantoren� van� de�
FOD�Financiën.�Dit�aanzienlijke�tijdverlies,�gecombineerd�met�een�verjaringster-
mijn�voor�de�vorderingen�die�slechts�drie�jaar�bedraagt�(voordien�vijf�jaar),�impli-
ceert�dat�de� termijn� tot�aan�de�verjaring� te�kort� is�om�de�rechten�van�het�FAO�
optimaal�te�kunnen�vrijwaren.�

De� boekhoudkundige� inventaris� van� de� vorderingen� wordt� afgedrukt� mét� en��
zonder�detail,�maar�de�beide�lijsten�kunnen�niet�worden�afgetoetst�omdat�op�de�
detaillijsten�tussen-�en�eindtotalen�ontbreken.�Bij�de�afdruk�van�de�detaillijst�van�
de�dossiers� is�er�geen�zekerheid�dat�die�volledig� is�omdat�de�paginanummering�
niet�steeds�doorloopt�en�de�volledige�lijst�op�verschillende�data�wordt�afgedrukt.

De� ordening� van� de� detaillijsten� op� dossiernummer� is� niet� consequent.� Dat�
bemoeilijkt� de� uitvoering� van� steekproeven� en� het� chronologisch� opzoeken� van�
dossiers.�

Alle�verrichtingen�in�verband�met�de�debiteuren�worden�via�een�interface�in�één�
bedrag� doorgeboekt� naar� de� computertoepassing� PIA.� Die� laat� niet� echter� toe�
een�detaillijst� te�exporteren,�waardoor�steekproeven�op�openstaande�posten�en�
het�gebruik�van�vervaldagenlijsten�en�de�uitzuivering�van�speciale�posten�onmo-
gelijk�zijn.
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Het�FAO�heeft�geen�eenduidig�beleid�voor�de�opvolging�en�afboeking�van�onin-
vorderbare� en� dubieuze� bedragen.� Uit� het� samenvattende� overzicht� van� de�
ambtshalve� aansluitingen�op� basis� van� het� jaar� van� notificatie� blijkt� ook� dat� er�
nog�steeds�zeer�oude�vorderingen�openstaan�waarvan�het�invorderbaar�karakter�
nihil� is.�Dit� resulteert� o.a.� op�de�actiefzijde�onder�de�debiteuren�en�op�de�pas-
siefzijde�onder�de�provisies�voor�diverse� lasten�en�verliezen� in�heel�wat�posten�
die�in�feite�al�ten�opzichte�van�elkaar�uitgezuiverd�zouden�moeten�zijn.�Een�ander�
voorbeeld� van� de� langlopende� procedures� en� van� oude� en� niet� afgepunte� saldi�
binnen�de�debiteurenbalans� is�het� feit�dat�er�meer�dan�vijf� jaar�verloopt� tussen�
de�sluiting�van�het�faillissement�en�de�datum�van�het�voorstel�tot�annulering�van�
de�vordering.�

3 Algemene conclusie en aanbevelingen

De�overdracht�van�de�dossiers�aan�de�FOD�Financiën�binnen�de�termijnen�zoals�
bepaald� in� de� bestuursovereenkomst� is� niet� voldoende� om� de� recuperatie� van�
vorderingen�te�verbeteren.�Het�FAO�zou�duidelijke�afspraken�moeten�maken�met�
de�FOD�Financiën�die�een� inning�van�de�schuldvorderingen�van�het�FAO�binnen�
een� redelijke� termijn� en� een� regelmatige� doorstroming� van� actuele� informatie�
daarover� zouden�moeten�garanderen.�Een�protocol� tussen�het�FAO�en�de�FOD�
Financiën� waarin� de� regels� van� de� debiteurenopvolging� worden� uiteengezet� en�
gecoördineerd�en�de�betrokken�partijen�zich�engageren�tot�concrete�afspraken�en�
periodieke�informatie-uitwisseling�kan�hiertoe�bijdragen.�

Ook�moet�worden�nagegaan�of�het�huidige�wet-�en�regelgevend�kader�waarbin-
nen� het� FAO� moet� werken,� niet� moet� worden� aangepast� om� het� fonds� betere�
mogelijkheden�en�zekerheden�te�bieden�om�zijn�rechten�te�vrijwaren�en�de�hieruit�
voortvloeiende�vorderingen�te�innen.�

Het�FAO�zou�ook�zelf�intern�zijn�procedures�en�organisatie�inzake�debiteurenbe-
heer�met�de�volgende�maatregelen�kunnen�bijsturen:

•� Het�kan�een�aparte�eenheid�of�dienst�verantwoordelijk�stellen�als�coördine-
rend�orgaan�voor�de�opvolging�van�de�debiteuren.�De�bevoegdheden�van�
de�diverse�diensten�moeten�in�elk�geval�beter�op�elkaar�worden�afgestemd�
om�de�effectieve�recuperatiemogelijkheden�te�verhogen.

•� De�boekhoudkundige�diensten�moeten�kunnen�beschikken�over�inventaris-
lijsten�met�aanduiding�van�tussen-�en�eindsaldi�van�de�debiteurenrekenin-
gen,�die�kunnen�worden�getransfereerd�naar�tools�die�verdere�analyse�toe-
laten.� De� analyses� moeten� er� ondermeer� op� gericht� zijn� verjaring� van�
schuldvorderingen� te� voorkomen� en� de� rekeningen� uit� te� zuiveren� van�
schuldvorderingen�die�als�oninbaar�kunnen�worden�beschouwd.
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169� Parl. St.�Kamer,�Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van Staats
begroting,�DOC�52�2222/002,�p.�69,�en bij de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegro
ting voor het begrotingsjaar 2010,�DOC�52�2533/002,�p.�22.

170� Parl. St.�Kamer,�Algemene beleidsnota, grootstedenbeleid en pensioenen,�DOC�52�2225/022,�
23�november�2009.

Pensioenreserves in het stelsel van de provinciale en  
plaatselijke besturen 

De ontoereikende ontvangsten van de RSZPPO vergen structurele maatregelen 
op korte termijn om de almaar stijgende pensioenlasten van de provinciale en 
plaatselijke overheden in de toekomst te kunnen opvangen. Indien er geen maat
regelen worden genomen, zal de RSZPPO zijn eigen reserves moeten aanspre
ken om de pensioenlasten van 2010 en 2011 te kunnen financieren. 

De RSZPPO heeft bovendien onvoldoende controle over de door de voorzorgs
instellingen geïnde bijdragen en de aan hen overgedragen pensioenbijdragen.

De RVP van zijn kant stort een deel van zijn pensioenbijdragen door aan de 
voorzorgsinstellingen, zonder dat er voldoende waarborgen zijn dat die uiteinde
lijk ook de RSZPPO ten goede zullen komen. In de periode 2008 – 2009 alleen 
al betaalde de RVP hiervoor 48,4 miljoen euro aan de voorzorgsinstellingen. 

1 Context

1.1 Onderzochte materie

De� vergrijzing� van� de� bevolking� brengt� de� Belgische� pensioenstelsels� onder�
zware�druk.�Dit�geldt�ook�voor�de�pensioenen�van�de�werknemers,�maar�even-
zeer� voor� de� pensioenen� van� de� provinciale� en� plaatselijke� overheden.� In� dat�
kader� is� het� belangrijk� een� overzicht� te� hebben� van� de� pensioenlasten� en� de�
aanwezigheid�van�mogelijke�reserves�om�de�pensioenlasten�van�de� lokale�amb-
tenaren�te�financieren.�

Zowel� bij� de� initiële� begroting� 2010� als� bij� de� begrotingscontrole� 2010� had� het�
Rekenhof�een�kanttekening169�geplaatst�bij�de�financiering�van�de�pensioenen�van�
de�lokale�ambtenaren�wegens�de�toenemende�tekorten�in�de�pensioenstelsels�van�
de� lokale� besturen.� Bovendien� had� de� minister� van� Pensioenen� in� zijn� beleids-
nota170� maatregelen� aangekondigd� om� de� financiering� van� de� pensioenstelsels�
van�de�lokale�ambtenaren�veilig�te�stellen.

Het� stelsel� van� sociale� zekerheid� van� de� plaatselijke� en� provinciale� overheden�
wordt�beheerd�door�de�RSZPPO.�Die�int�de�sociale�bijdragen,�inclusief�de�pensi-
oenbijdragen�van�zowel�het�contractueel�als�het�statutair�personeel�dat�werkzaam�
is�in�een�lokaal�of�provinciaal�bestuur.�

Hoewel�de�berekening�en�de�betaling�van�de�pensioenen�van�de�lokale�ambtena-
ren�via�de�Pensioendienst�voor�de�Overheidssector�(PDOS)�gebeuren,� is�het�de�
RSZPPO� die� optreedt� als� financier.� Sinds� 1994� hebben� de� lokale� besturen� de�
keuze�tussen�vier�pensioenstelsels�voor�het�statutair�personeel:�

•� pool�1�–�gemeenschappelijk�stelsel�van�de�plaatselijke�besturen;

•� pool�2�–�stelsel�van�nieuw�bij�de�RSZPPO�aangeslotenen;�
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171� Sinds�1�januari�2003�zijn�de�vier�pools�uitgebreid�met�een�pool�5�waarin�de�pensioenen�zijn�opge-
nomen�van�de�geïntegreerde�politie�(Fonds�voor�het�pensioen�van�de�geïntegreerde�politie).�Het�
beheer�van�deze�pool�is�in�handen�van�PDOS.�

172� Wet�van�6�augustus�1993�betreffende�de�pensioenen�van�het�benoemd�personeel�van�de�plaatse-
lijke�besturen.

173� Steden� als� Antwerpen,� Gent,� Luik,� Aalst,� Ronse,…� en� provincies� als� Luik,� Namen,� Antwerpen,�
Vlaams�Brabant�en�Henegouwen.

•� pool�3�–�stelsel�van�de�bij�een�voorzorgsinstelling�aangesloten�besturen;�

•� pool�4�–�stelsel�van�de�besturen�die�een�eigen�pensioenkas�bezitten171.�

Het�onderzoek�van�het�Rekenhof�had�betrekking�op�pool�1�en�pool�2�die�door�de�
RSZPPO�worden�beheerd.

Tot�pool�1�behoren�de�lokale�besturen�die�al�waren�aangesloten�bij�de�voormalige�
Omslagkas�van�de�Gemeentelijke�Pensioenen�die�in�1987�door�de�RSZPPO�werd�
overgenomen.�Het�merendeel�van�de�lokale�besturen�behoort�tot�deze�pool.�Pool�
1�is�daarmee�het�grootste�stelsel�binnen�de�RSZPPO.�

Pool�2�is�opgericht�bij�wet�van�6�augustus�1993172�en�is�bedoeld�voor�de�nieuwe�
lokale�besturen�die�zich�willen�aansluiten�bij�het�gemeenschappelijk�stelsel.�Sinds�
2005�hebben�tal�van�lokale�besturen�en�provincies�die�voorheen�waren�aangeslo-
ten�bij�een�voorzorgsinstelling,�zich�aangesloten�bij�pool�2173.�

De�pools�1�en�2�zijn�gebaseerd�op�het�solidariteitsprincipe�(repartitie)�en�aanslui-
ting�bij�deze�pools�is�onherroepelijk.�

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

Het�Rekenhof�heeft�een�onderzoek�gevoerd�naar�de�samenstelling�en�het�beheer�
van�de�reservefondsen�binnen�het�stelsel�van�de�provinciale�en�lokale�besturen�en�
heeft� ook� de� toereikendheid� van� de� betrokken� fondsen� geëvalueerd.� Het� heeft�
ook� nagegaan� of� er� al� initiatieven� werden� genomen� voor� de� eerder� aangekon-
digde�hervormingen.

Het�onderzoek�had�betrekking�op�de�periode�1999-2010�en�was�enkel�toegespitst�
op�de�repartitiestelsels�(pool�1�en�pool�2)�omdat�de�besturen�die�zijn�aangesloten�
bij�de�andere�stelsels�zelf�instaan�voor�het�beheer.�

Het�Rekenhof�heeft�zijn�voorlopige�vaststellingen�voorgelegd�aan�de�RSZPPO�in�
het�kader�van�een�tegensprekelijke�procedure.�Dit�artikel�houdt�rekening�met�de�
commentaar�en�toelichting�van�de�RSZPPO.�

Het� ontwerpartikel�werd� op� 18� augustus� 2010� voorgelegd�aan� de� minister� van�
Sociale� Zaken� en� Volksgezondheid,� de� minister� van� Pensioenen� en� de� minister�
van�Binnenlandse�Zaken.�De�minister�van�Binnenlandse�Zaken�antwoordde�in�een�
brief� van� 29� september� 2010� dat� zij� kennis� genomen� heeft� van� het� rapport� en�
geen�opmerkingen�heeft.�De�minister�van�Pensioenen�antwoordde�met�een�brief�
van�28�september�2010�dat�hij�zich�aansluit�bij�de�meeste�vaststellingen�van�het�
Rekenhof.�Zijn�antwoord�is�opgenomen�in�punt�4�van�dit�artikel.
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174� De�ristorno’s�zijn�ontstaan�bij�de�invoering�van�pool�5�(het�pensioenstelsel�van�de�geïntegreerde�
politie).� In�het�verleden�was�de�lokale�politie� immers�een�onderdeel�van�het�lokaal�bestuur.�Aan-
gezien� de� pensioenlast� van� het� vóór� de� invoering� van� pool�5� gepensioneerde� politiepersoneel�
wordt�betaald�door�de�pool�waartoe�het�lokaal�bestuur�behoort�en�de�bijdragen�worden�ontvangen�
door�pool�5,�worden�de�pools�van�de�gemeenschappelijke�stelsels�hiervoor�gecompenseerd�onder�
de�vorm�van�ristorno’s.�De�ristorno’s�nemen�jaarlijks�af.�

175� Wet�van�17�september�2005�houdende�invoering�van�een�egalisatiebijdrage�voor�pensioenen.�De�
middelen�van�het�fonds�zijn�afkomstig�van�een�inhouding�van�13,07�%�op�het�vakantiegeld�van�de�
openbare�sector�dat�is�betaald�aan�het�personeel�van�de�lokale�en�provinciale�besturen�en�aange-
vuld�met�een�gedeelte�van�de�financiële�opbrengsten�van�de�RSZPPO.

De� aanwending� van� het� fonds� is� slechts� mogelijk� door� een� bij� ministerraad� overlegd� koninklijk�
besluit.

176� Artikel�10,�§�1,� tweede� lid,� van�de�wet�van�6�augustus�1993�betreffende�de�pensioenen�van�het�
benoemd�personeel�van�de�plaatselijke�besturen.

177� In�de�rekeningen�van�de�RSZPPO�geïdentificeerd�als�“de nietgeaffecteerde boni van de pool 4 
en de pool 5”.

178� Koninklijk� besluit� van�10�november�2009� tot� uitvoering� van�artikel�10� §�1,� derde� lid,� van�de�wet�
van�6�augustus�1993�betreffende�de�pensioenen�van�het�benoemd�personeel�van�de�plaatselijke�
besturen.�

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Samenstelling van de reserves 

De�reservefondsen�van�pool�1�en�pool�2�bevatten�naast�de�resultaten�uit�de�pen-
sioenverrichtingen�voor�het�betreffende�stelsel�(=�het�verschil�tussen�de�geïnde�
pensioenbijdragen�en�de�betaalde�pensioenen)�ook�het� toegekende�aandeel�van�
het�boni�van�het�stelsel�van�de�kinderbijslag,�het�toegekende�aandeel�in�de�finan-
ciële�opbrengsten�en�de�ristorno’s174.�

Indien�er�tekorten�worden�vastgesteld,�kan�de�RSZPPO�een�beroep�doen�op�het�
egalisatiefonds175�of�op�eigen�reserves.�Het�egalisatiefonds�vormt�een�afzonder-
lijke� reserve�binnen�de�RSZPPO�en�heeft� tot� doel� de� verschillen� tussen�de�bij-
dragevoeten�van�pool�1�en�pool�2�te�verminderen176.�De�eigen�reserves�bestaan�
uit�het�niet-toegewezen�gedeelte�van�het�boni�van�de�kinderbijslag�en�de�toege-
wezen�financiële�opbrengsten177.�

Ondanks�de�jaarlijkse�verliezen�in�pool�2,�werd�het�egalisatiefonds�pas�in�2009178�
voor�het�eerst�aangewend�om�zowel�het�verlies�over�2007�van�pool�1�(28,56�mil-
joen�euro)�als�de�gecumuleerde�verliezen�tot�2007�van�pool�2�(318,66�miljoen�euro)�
te�dekken.
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179� De� theoretische� bijdragevoet� is� gelijk� aan� de� verhouding� tussen� de� geraamde� uitgaven� en� de�
geraamde�loonmassa�van�het�bij�dit�stelsel�aangesloten�personeel.

Jaarlijkse evolutie van de resultaten (in duizend euro)

Jaar Pool 1 Pool 2 Egalisatiefonds Eigen reserves

<1999 330.362,0 −�956,5 126.140,0 �79.228,5
1999 56.947,4 −�10.783,0 31.879,3 0,0
2000 56.542,8 −�6.656,4 35.441,7 0,0
2001 79.071,7 −�15.384,2 39.229,5 0,0
2002 2.709,7 −�26.775,6 42.056,1 7.581,3
2003 140.125,8 −�26.724,6 51.079,8 9.940,7
2004 44.044,5 −�34.090,6 52.979,9 6.430,3
2005 61.423,6 −�2.542,5 54.662,5 38.264,1
2006 15.076,3 −�106.695,1 62.708,6 21.423,1
2007 −�28.561,6 −�88.049,0 55.768,7 13.349,5
2008* −�91.240,3 −�124.953,7 77.668,2 21.034,0
2009 −�81.649,9 −�141.123,7 79.719,0 23.958,2
2009**� 28.561,6 318.657,5 −�347.219,0
Totaal 613.413,6 −�266.077,4 362.114,3 221.209,7

� *� �Inclusief�de�terugbetaling�van�een�lening�van�84,7�miljoen�euro�door�pool�1�aan�de�Thesaurie,�toe-
gekend�in�1986.

**� Aanwending�egalisatiefonds.

Zoals�uit�bovenstaande� tabel�blijkt,�bedraagt�het� reservefonds�voor�pool�1�eind�
2009� 613,4� miljoen� euro.� De� gecumuleerde� verliezen� van� pool� 2� bedragen�
266,1�miljoen�euro,�wat�overeenkomt�met�de�verliezen�over�de�laatste�twee�boek-
jaren.� Rekeninghoudend� met� de� tenlasteneming� in� 2009� van� een� deel� van� het�
tekort�van�pool�1�en�2,�komt�het�saldo�van�het�egalisatiefonds�uit�op�362,1�mil-
joen�euro.�

2.2 Beheer van de reservefondsen 

2.2.1 Resultaat van de pensioenverrichtingen

Het�resultaat�van�de�pensioenverrichtingen�is�afhankelijk�van�enerzijds�de�pensi-
oenuitgaven�en�anderzijds�de�geïnde�pensioenbijdragen.

Door�de�vergrijzing�van�de�bevolking�nemen�de�pensioenuitgaven� in�de�verschil-
lende� pensioenstelsels� jaarlijks� toe.� De� bijkomende� toetredingen� van� lokale�
besturen�in�pool�2�zorgen�in�dit�pensioenstelsel�zelfs�voor�een�exponentiële�groei�
van�de�uitgaven�(van�64,4�miljoen�euro� in�1999�tot�536,0�miljoen�euro� in�2009).�
De� inkomsten� uit� de� pensioenbijdragen� volgden� echter� niet� dezelfde� evolutie�
zodat� er� structurele� tekorten� ontstonden� in� pool� 2.� Vanaf� 2007� worden� er� ook�
tekorten�vastgesteld�voor�pool�1.�

De� RSZPPO� kan� de� inkomsten� beïnvloeden� door� de� wijziging� van� de� bijdrage-
voet.�Overeenkomstig�de�wettelijke�bepalingen�moet�het�beheerscomité�van�de�
RSZPPO� jaarlijks�de� theoretische�bijdragevoet179� vastleggen,� rekening�houdend�
met�de�voorzienbare�evolutie�van�de�verhouding�tussen�de�kosten�van�de�pensi-
oenen� en� de� loonmassa� van� het� statutair� personeel� dat� is� aangesloten� bij� het�
stelsel,�over�een�periode�van�minstens�drie�jaar.
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180� Nl.�de�ristorno’s,�overschot�kinderbijslag,�tegemoetkoming�egalisatiefonds�en�de� intresten�op�de�
belegde�fondsen.

181� Artikel�4�van�de�wet�van�6�augustus�1993�betreffende�de�pensioenen�van�het�benoemd�personeel�
van�de�plaatselijke�besturen

Evolutie van de reële en theoretische bijdragepercentages voor  
pool 1 en pool 2 over de periode 20052011

20,00% 
22,50% 
25,00% 
27,50% 
30,00% 
32,50% 
35,00% 
37,50% 
40,00% 
42,50% 
45,00% 
47,50% 
50,00% 
52,50% 
55,00% 
57,50% 
60,00% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

reële bijdragevoet pool 1 
reële bijdragevoet pool 2 
theoretische bijdragevoet pool 1 
theoretische bijdragevoet pool 2 

Bron:�RSZPPO

Bij�de�vaststelling�van�de�reële�bijdragevoet�(werkelijk�toegepaste�bijdragevoet)�
wordt�rekening�gehouden�met�een�aantal�correctiefactoren180,�zodat�die� lager� is�
dan� de� theoretische� bijdragevoet.� Bij� de� vaststelling� van� de� reële� bijdragevoet�
voor�pool�2�hield�de�RSZPPO�de�voorbije�jaren�al�rekening�met�de�mogelijke�aan-
wending�van�het�egalisatiefonds,�wat�uiteindelijk�werd�goedgekeurd�in�2009.�

De�verhoging�van�de�bijdragevoeten�volstond�echter�niet�om�de�uitgaven�te�dek-
ken.�Voor�het�jaar�2010�had�de�reële�bijdragevoet�voor�pool�2�bijna�46�%�moeten�
bedragen,�terwijl�hij,�ingevolge�de�beslissing�van�de�ministerraad�van�16�oktober�
2009� werd� vastgesteld� op� 37�%.� Om� de� tekorten� te� dekken,� zou� een� beroep�
worden�gedaan�op�de�reserves�van�de�instelling.�

Het�Rekenhof�merkt�ook�op�dat�niet�elke�aansluiting�tot�pool�2�budgetneutraal�is.�
Bij�de�aansluiting181�neemt�de�RSZPPO�immers�meer�pensioenlasten�over�dan�er�
in� het� eerste� jaar� van� aansluiting� pensioenbijdragen� zijn� verschuldigd� (tot� 7,5�%�
van�de� loonmassa).�Hierdoor� ligt�de�pensioenlast�voor�pool�2�dan�ook�merkelijk�
hoger� dan� de� opbrengst� uit� de� bijdrage.� Bovendien� geeft� de� RSZPPO� aan� dat�
voor� de�meeste�besturen�de�discrepantie� tussen�de�pensioenuitgaven� ten� laste�
van�pool�2�en�de�opbrengst�van�de�aan�pool�2�toekomende�pensioenbijdragen�nog�
groter�wordt�in�de�jaren�volgend�op�de�aansluiting.�
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182� Artikel�9,�tweede�lid�wet�van�6�augustus�1993�betreffende�de�pensioenen�van�het�benoemd�per-
soneel�van�de�lokale�besturen.

183� Zijnde:�het�reservefonds�van�pool�1�en�pool�2,�het�egalisatiefonds,�het�nog�niet�toegewezen�boni,�
het�reservefonds�kinderbijslag�en�de�reserve�met�betrekking�tot�ingehouden�vakantiegeld�1993.

184� Zijnde:�reserves�van�pool�1,�reserves�van�pool�2,�egalisatiefonds�en�het�boni�van�de�kinderbijslag.
185� In�2003�werden�de�intresten�op�twee�verschillende�tijdstippen�verdeeld�waarbij�de�omslagbasis�in�

beide�gevallen�verschillend�was.�

2.2.2 Boni van het stelsel van de kinderbijslag

De�RSZPPO�moet�het�overschot�van�het�stelsel�kinderbijslag,�alsook�de�verwor-
ven�intresten�op�het�reservefonds�kinderbijslag�verdelen182�over�de�pools�1,�2�en�
3.�Het�boni�van�het�jaar�X�wordt�verdeeld�in�het�jaar�X+2.�De�affectatie�aan�de�
verschillende� pensioenstelsels� gebeurt� volgens� het� aandeel� van� de� respectieve�
loonmassa�in�de�totale�loonmassa�van�het�vastbenoemd�personeel�van�het�geheel�
van�de� lokale� besturen.�Het� gedeelte� dat� betrekking� heeft� op�pool� 4� en�pool� 5�
wordt� niet� aan� deze� pools� toegekend,� maar� blijft� in� de� RSZPPO� behouden� als�
eigen�reserve�in�de�pensioensector.�Eind�2009�bedroeg�het�toegekende�boni�van�
de�kinderbijslag�aan�pool�1�en�pool�2�respectievelijk�274,2�en�70,8�miljoen�euro.�
Het�bedrag�opgenomen�in�de�eigen�reserve�van�de�RSZPPO�bedroeg�156,6�mil-
joen�euro.�

Het�Rekenhof�stelt�vast�dat�de�verdeling�van�de� intresten�op�het�overschot�van�
de�kinderbijslag�niet�volgens�de�wettelijke�bepalingen�gebeurt.�De�RSZPPO�past�
dezelfde�verdeelsleutel� toe�als�die�voor�de�verdeling�van�de�financiële�opbreng-
sten.�In�tegenstelling�tot�de�huidige�verdeling�(zie�punt�2.2.3)�zou�ook�aan�pool�3�
een� gedeelte� van� de� intresten� op� het� boni� kinderbijslag� moeten� worden� toege-
kend.

2.2.3 Financiële opbrengsten

De�RSZPPO�genereert�financiële�opbrengsten�uit�de�geïnde�sociale�bijdragen�en�
de�beleggingen�van�de�reservefondsen.�

De�intresten�uit�de�ontvangen�sociale�bijdragen�worden�verdeeld�over�alle�reser-
ves�van�de�RSZPPO183;�de�intresten�uit�de�belegde�middelen�van�de�reservefond-
sen� worden� enkel� verdeeld� over� de� reservefondsen� van� de� verschillende�pensi-
oenstelsels184.�

De�opbrengsten�worden�toegerekend�a�rato�van�het�bedrag�van�de�reserves�van�
elk�van�de�stelsels�bij�de�aanvang�van�het� jaar� in�verhouding�tot�het�geheel�van�
de�reserves.�Indien�de�reserve�negatief�(o.m.�de�reserve�van�pool�2)�is,�wordt�een�
debetintrest�aangerekend.�

Het�Rekenhof�merkt�op�dat�de�RSZPPO�de�verdeling�van�de�financiële�opbreng-
sten� niet� formeel� heeft� vastgelegd� zodat� deze� verdeling� niet� transparant� is� en�
niet�steeds�consequent185�wordt�toegepast.�
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186� Artikel�5�van�de�wet�van�6�augustus�1993;�bv.�Ethias,�AXA,�Dexia�Insurance�Belgium�en�het�pen-
sioenfonds�OGEO�Fund.

187� Artikel�7,�§�4�van�de�wet�van�6�augustus�1993.
188� Artikel�8�van�de�wet�van�6�augustus�1993.
189� Wet�van�5�augustus�1968�tot�vaststelling�van�een�zeker�verband�tussen�de�pensioenstelsels�van�

de�openbare�sector�en�die�van�de�privésector.�
190� Artikel�4�van�de�wet�van�6�augustus�1993�bepaalt�dat�de�RSZPPO�de�pensioenlast�draagt�van�alle�

op�het�ogenblik�van�de�aansluiting�vastbenoemde�personeelsleden�van�het�lokaal�bestuur.

2.2.4 Overdrachten van pensioenbijdragen aan de voorzorgsinstellingen

Het�Rekenhof�stelt�vast�dat�het�reservefonds�van�pool�2,�zoals�opgenomen�in�de�
rekeningen�van�de�RSZPPO,�geen�volledig�beeld�geeft�van�de�reserves�die�voor�
deze�pool�zijn�opgebouwd.�Dit�wordt�verklaard�doordat�de�RSZPPO�de�inkomsten�
in� deze� pool� niet� volledig� in� eigen� beheer� heeft.� De� lokale� besturen� kunnen� er�
immers� voor� opteren� om� zowel� de� te� innen� sociale� bijdragen� als� de� te� betalen�
pensioenen�te�laten�beheren�door�een�voorzorgsinstelling�(pool2ter)186.�In�tegen-
stelling�tot�pool�3,�beheren�de�voorzorgsinstellingen� in�dit�geval�de�ontvangsten�
en�uitgaven�voor�rekening�van�de�RSZPPO�en�niet�voor�rekening�van�het� lokaal�
bestuur.

De�RSZPPO�heeft�echter�nagelaten�om�controlemaatregelen�in�te�bouwen,�zodat�
hijzelf�onvoldoende�zicht�heeft�op�de�geldstromen�die�door�deze�voorzorgsinstel-
lingen� worden� beheerd.� De� bijdragen,� betaald� door� de� plaatselijke� besturen,��
worden�niet�overgedragen�aan�de�RSZPPO,�maar�blijven�in�beheer�van�de�voor-
zorgsinstellingen187.�De�RSZPPO�betaalt,�overeenkomstig�de�wettelijke�bepalin-
gen188,�maandelijks�voorschotten�aan�de�voorzorgsinstellingen,�op�basis�van�een�
raming�van�het�verschil�tussen�de�te�verwachten�pensioenuitgaven�en�de�te�ver-
wachten�bijdragen�op�de� loonmassa�van�de�vastbenoemde�personeelsleden.�Na�
afloop�van�het�betrokken�jaar�wordt�er�een�afrekening�gemaakt.�De�controles�van�
de�RSZPPO�op�de�door�de�voorzorgsinstellingen�geïnde�bijdragen,�kunnen�echter�
de�juistheid�van�de�gegevens�niet�garanderen.

Het� Rekenhof� merkt� ook� op� dat� de� voorzorgsinstellingen�nog� bijkomende�geld-
middelen�ontvangen,�die�volgens�de�overzichtsstaten�van�de�RSZPPO�niet�steeds�
aan�de�RSZPPO�worden�gerapporteerd�als�ontvangst.�Deze� instellingen�vragen�
nog� steeds� de� pensioenbijdragen� op� bij� de� RVP� in� het� kader� van� de� wet� van�
5�augustus� 1968189.� Het� gaat� hierbij� om� bijdragen� van� de� personeelsleden� die,�
vóór�hun�statutaire�benoeming�bij�het�lokaal�bestuur,�aan�het�pensioenstelsel�van�
de�werknemers�werden�betaald�aan�de�RVP.�Aangezien�de�pensioenen�van�deze�
personeelsleden�ten�laste�zullen�zijn�van�de�RSZPPO190,�komen�deze�middelen�in�
rechte�toe�aan�de�RSZPPO�en�niet�aan�het�lokaal�bestuur.�De�RVP�betaalt�deze�
bijdragen� rechtstreeks� aan� de� voorzorgsinstellingen.� Uit� de� informatie� die� de�
voorzorgsinstellingen�aan�de�RSZPPO�bezorgen,�blijkt�dat�niet�alle�lokale�bestu-
ren�die�de�bijdragen�en�pensioenen�laten�beheren�door�voorzorgsinstelllingen,�bij�
de�afrekening�met�de�RSZPPO�deze�overgedragen�pensioenbijdragen�opnemen�
als�ontvangst.�Dit�betekent�dat�deze�voorzorgsinstellingen�gelden�ontvangen�die�
normaal�de�RSZPPO�ten�goede�komen�en�dat�ze�hiermee�eveneens�reserves�kun-
nen� opbouwen.� Bij� gebrek� aan� een� protocol,� is� er� geen� informatie-uitwisseling�
tussen�de�RVP�en�de�RSZPPO�over�deze�overdrachten.�Als�gevolg�hiervan�houdt�
de�RSZPPO�geen�rekening�met�die�overdrachten�bij�de�berekeningen�van�de�voor�
pool�2�bestaande�reserves.
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191� Berekend� op� basis� van� de� rekeningen� van� de� RVP� 2008-2009.� Het� betreft� hier� enkel� de� over-
drachten� aan� gemeenten� en� provincies,� maar� exclusief� openbare� instellingen� zoals� het� Virga�
Jesse-Ziekenhuis.

192� Zie�de�tabel�in�punt�2.1.

De�eerste�aansluitingen�bij�pool�2ter�vonden�plaats� in�2003.�Het�Rekenhof�bere-
kende�dat�in�de�periode�2008-2009�alleen�al�de�RVP�in�totaal�48,4�miljoen�euro191�
betaalde� aan� overdrachten� aan� de� betrokken� voorzorgsinstellingen.� Van� deze�
betalingen�had�26,1�miljoen�euro�betrekking�op�de�stad�Antwerpen,�16�miljoen�euro�
op�het�OCMW�Antwerpen�en�4,7�miljoen�euro�op�de�provincie�Luik.�In�de�afreke-
ningen�die�de�voorzorgsinstellingen�voor�die�drie�besturen�aan�de�RSZPPO�hebben�
voorgelegd,�werd�hiermee�geen�rekening�gehouden.

Hoewel�de�voorzorgsinstellingen�voor�hun�financiële� reserves�onder�het� toezicht�
staan�van�de�Commissie�voor�het�Bank-,�Financie-�en�Assurantiewezen�(CBFA),�
ontbreken�ook�hier�de�richtlijnen�van�de�bevoegde�minister�over�aangifte�van�de�
overgedragen� pensioenbijdragen� en� het� opleggen� van� risicobeperkingen� bij� het�
portefeuillebeheer�van�deze�reserves.�Terwijl�de�OISZ�voor�hun�beleggingen�zijn�
onder�worpen� aan� de� beperkingen� opgelegd� door� het� koninklijk� besluit� van�
15�juli�1997� betreffende� de� consolidatie� van� de� financiële� activa,� zijn� de� voor-
zorgsinstellingen�hieraan�niet�onderworpen,�wat�bijkomende�risico’s�inhoudt.�

De�RSZPPO�heeft�geen�zicht�op�de�door�de�voorzorgsinstellingen�eventueel�met�
de�overgedragen�pensioenbijdragen�opgebouwde�reserves,�de�financiële�opbreng-
sten�ervan�en�de�eraan�verbonden�risico’s.�Deze�reserves�komen�in�geen�enkele�
rubriek�van�de�jaarrekeningen�van�de�RSZPPO�voor.

Het�belang�van�betalingen�door�de�voorzorgsinstellingen�(pool�2ter)�neemt�boven-
dien�alsmaar�toe.�Meer�dan�de�helft�van�de�uitgaven�van�pool�2�in�2009�worden�
betaald�via�een�voorzorgsinstelling�(339,9�miljoen�euro�in�2009).�

De�RSZPPO�onderkent�het�probleem�en�heeft�aangegeven�dat�hiermee�rekening�
zal�worden�gehouden�bij�het�uitwerken�van�een�controlemechanisme.�Maar�eerder�
dan� een� extern� controlemechanisme� te� ontwikkelen� is� de� RSZPPO� voorstander�
van�de�afschaffing�van�het�stelsel�van�pool�2ter�en�om�alle�ontvangsten�te�centra-
liseren�binnen�de�instelling.

2.3 Toereikendheid van de reservefondsen

2.3.1 Op korte termijn

Zoals�uit�het�onderzoek� is�gebleken,�beschikt�de�RSZPPO�op�korte� termijn�nog�
over�enige�reserves�om�zowel�de�pensioenlasten�van�pool�1�als�die�van�pool�2�te�
dragen.�

Voor�pool�1�zijn�er�nog�de�in�het�verleden�opgebouwde�reserves.�Door�de�toene-
mende�verliezen� in�pool�1�(in�2010�geraamd�op�107,9�miljoen�euro),�nemen�ook�
die�reserves�stilaan�af�(zie�tabel�in�punt�2.1).�

Doordat� pool� 2� jaar� na� jaar� verliezen� genereert,� zijn� er,� ondanks� stijgende� bij-
dragevoeten�en�nieuw�aangesloten�besturen,�geen�reserves.�De�stijgende�verlie-
zen�in�pool�2�kunnen�op�korte�termijn�nog�worden�gedekt�door�de�aanwending�van�
het�egalisatiefonds�en/of�de�eigen�reserves�van�de�RSZPPO.�Indien�de�verliezen�
van�pool�2�over�2008�(125�miljoen�euro)�en�2009�(141,1�miljoen�euro)� in�aftrek�
worden�genomen�van�het�egalisatiefonds,�zou�het�fonds�bijna�uitgeput�zijn�en�nog�
slechts�96�miljoen�euro�bedragen192.�
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193� De� inkomsten�2010�van�het�egalisatiefonds�worden�geraamd�op�53,9�miljoen�euro;�gecumuleerd�
met�het�saldo�van�96�miljoen�euro,�is�het�beschikbaar�saldo�dan�149,9�miljoen�euro.�

194� Zoals�blijkt�uit�de�notulen�van�het�beheerscomité�van�de�RSZPPO�van�5�juli�2010.�

Rekeninghoudend� met� bovenstaande� veronderstelling� zou� het� egalisatiefonds193�
mogelijk�het�verlies�over�het�jaar�2010�(geraamd�op�118�miljoen�euro194)�van�pool�
2�kunnen�dekken.�Voor�de�komende�jaren�zullen,�zonder�een�hervorming�van�het�
bestaande�stelsel,�ofwel�de�bijdragevoeten�moeten�toenemen�of�de�eigen�reser-
ves�van�de�RSZPPO�moeten�worden�aangesproken.�

In�de�huidige�context�wordt�de�toereikendheid�van�de�reserves�bijkomend�gehy-
pothekeerd�door�het�gebrek�aan�rapportering�en�controle�die�de�RSZPPO�heeft�
over�de�betalingen�van�pensioenlasten�in�pool�2ter�en�over�de�mogelijke�reserves�
waarover�de�voorzorgsinstellingen�beschikken�door�de�overdrachten�van�de�RVP.�
Momenteel� werkt� de� RSZPPO� een� controlemechanisme�uit� voor� de� betalingen�
door�voorzorgsinstellingen�in�pool�2ter.�

2.3.2 Op middellange en lange termijn

Op�middellange�termijn�zullen�de�verliezen�toenemen�door�de�toenemende�pensi-
oenlasten� vanwege� de� vergrijzing� en� door� de� versmalling� van� de� financierings-
basis.� De� aard� van� de� tewerkstelling� is� immers� een� belangrijke� component� aan�
inkomenstenzijde.�Aangezien�de�bijdragen�worden�berekend�op�de�loonmassa�van�
de�statutaire�ambtenaren�van�de�lokale�en�provinciale�besturen,�is�de�aard�van�de�
tewerkstelling�binnen�de�pool�ook�bepalend�voor�de�inkomsten.�Naar�analogie�van�
de� federale� en�gewestelijke� overheden�wordt� er� in� lokale� besturen�ook�overge-
gaan�van�een�statutaire�naar�een�contractuele�tewerkstelling.�Door�die�verschui-
ving�verkleint�de�inningsbasis�en�dalen�bijgevolg�de�inkomsten�op�termijn.

Voorts�moet�rekening�worden�gehouden�met�het�uitdovende�karakter�van�de�ris-
torno’s�en�een�eventuele�daling�van�het�boni�van�het�stelsel�kinderbijslag�ingeval�
van� toenemende�uitgaven� voor� kinderbijslag.�Mogelijk�worden�ook�de�financiële�
opbrengsten�gehypothekeerd�door�lagere�intresten.�

De�RSZPPO�moet�dus�naar�oplossingen�zoeken�om�zijn�financiering�voor�de�toe-
komstige� pensioenlasten� veilig� te� stellen.� Daartoe� heeft� hij� een� akkoord� uitge-
werkt�met�alle�sociale�partners.�In�het�akkoord�wordt�uitgegaan�van�een�hervor-
ming� van� het� financieringsmodel� vanaf� 2011.� Het� model� is� gebaseerd� op� een�
lineaire� responsabilisering:� naast� een� basisbijdrage� voor� alle� besturen,� zal� een�
responsabiliseringsbijdrage�worden� gevraagd� aan� de� besturen� met� een� grotere�
pensioenlast.� Op� basis� van� het� akkoord� zal� een� voorontwerp� van� wet� moeten�
worden�uitgewerkt.�Tot�op�heden�is�hieraan�nog�geen�uitvoering�gegeven.�

3 Conclusies en aanbevelingen 

De�ontoereikende�ontvangsten�van�de�RSZPPO�vergen�structurele�maatregelen�
op� korte� termijn� om� de� almaar� stijgende� pensioenlasten� van� de� provinciale� en�
plaatselijke�overheden�in�de�toekomst�te�kunnen�opvangen.�

Zowel�in�pool�1�als�in�pool�2�is�er�de�laatste�jaren�een�discrepantie�ontstaan�tus-
sen�de�inkomsten�en�de�uitgaven�en�was�de�bijdragevoet�te�laag�om�de�uitgaven�
te�dekken.

Vooral�in�pool�2,�die�nooit�over�reserves�beschikte�en�jaarlijks�verlies�maakt,�is�de�
situatie�zorgwekkend.�
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De�middelen�die�de�RSZPPO�nog�kan�aanwenden�om�in�de�toekomst�de�verliezen�
op�te�vangen,�zijn�beperkt.�Eind�2009�bedraagt�het�egalisatiefonds�nog�362,1�mil-
joen�euro�en�bevatten�de�eigen�reserves�van�de�instelling�nog�221,2�miljoen�euro.�

Indien�het�eind�2009�reeds�bestaande�tekort�voor�pool�2� (−�266,1�miljoen�euro)�
in�mindering�wordt�gebracht�van�het�egalisatiefonds,�dan�zal�dit�fonds�enkel�nog�
het� voor�pool�2� voor�het� jaar�2010�geraamde� tekort� (118�miljoen�euro)� kunnen�
dragen�en�zullen�nadien,�bij�het�uitblijven�van�maatregelen,�de�eigen�reserves�van�
de�RSZPPO�moeten�worden�aangesproken.

De�RSZPPO�heeft�een�akkoord�uitgewerkt�met�de�sociale�partners�voor�een�her-
vorming�van�het�financieringsmodel�vanaf�2011.�Op�basis�van�het�akkoord�moet�
een�voorontwerp�van�wet�worden�opgesteld,�wat�tot�op�heden�echter�nog�niet�is�
gebeurd.

Het�onderzoek�van�het�Rekenhof�bracht�ook�een�aantal�structurele�tekortkomin-
gen�aan�het�licht�in�het�beheer�van�de�reservefondsen.

Zo�heeft�de�RSZPPO�onvoldoende�controle�over�de�door�de�voorzorgsinstellingen�
voor� pool� 2� geïnde� bijdragen� en� uitbetaalde� pensioenen� (pool� 2ter),� niettegen-
staande�de�daaruit�voortvloeiende�tekorten�met�periodieke�afrekeningen�aan�hem�
worden�doorgerekend.�Hij� heeft� evenmin� zicht�op�overgedragen�pensioenbijdra-
gen�aan�de�voorzorgsinstellingen,�op�de�eventueel�daarmee�opgebouwde� reser-
ves,�de�eraan�verbonden�risico’s�en�de�financiële�opbrengsten.

Voorts�stort�de�RVP�een�deel�van�zijn�pensioenbijdragen�door�aan�de�voorzorgs-
instellingen,�hoewel�die�normaal�aan�de�RSZPPO�toekomen.� In�de�periode�2008�
–�2009�alleen�al�betaalde�de�RVP�hiervoor�48,4�miljoen�euro�aan�de�voorzorgsin-
stellingen.� Deze� worden� niet� steeds� in� de� door� de� voorzorgsinstellingen� opge-
stelde�afrekeningen�in�rekening�gebracht.

Er�moet�dan�ook�een�sluitend�controlesysteem�van�de�RSZPPO�op�de�voorzorgs-
instellingen�worden�ingericht�voor�de�door�deze�instellingen�ontvangen�bijdragen.�
Er�moeten�ook�maatregelen�worden�genomen�opdat�de�door�de�RVP�aan�de�voor-
zorgsinstellingen�getransfereerde�pensioenbijdragen�aan�de�RSZPPO�zouden�ten�
goede�komen.

De�RSZPPO�onderkent�de�problemen�met�de�voorzorgsinstellingen�en� is�bereid�
een�sluitend�controlemechanisme�uit�te�werken,�maar�zou�er�eerder�de�voorkeur�
aan� geven� het� systeem� van� pool� 2ter� af� te� schaffen� en� de� verrichtingen�ervan�
volledig�in�eigen�beheer�uit�te�voeren.

Tot�slot�zou�de�RSZPPO�ook�maatregelen�moeten�nemen�opdat�de�intresten�op�
nog�niet�geaffecteerde�boni�kinderbijslag�conform�de�wettelijke�bepalingen�zou-
den�worden�verdeeld�en�zou�hij�ook�de�verdeling�van�de�financiële�opbrengsten�
formeel�moeten�vastleggen.

4 Antwoord van de minister

De�minister�van�Pensioenen�antwoordde�in�een�brief�van�28�september�2010�en�
sluit�zich�aan�bij�de�meeste�vaststellingen�van�het�Rekenhof.

Wat�het�resultaat�van�de�pensioenverrichtingen�betreft,�wijst�de�minister�erop�dat�
het� budgettair� niet-neutrale� karakter� ervan� het� gevolg� was� van� een� politieke�
keuze�om�de�provinciale�en�lokale�besturen�ertoe�aan�te�zetten�zich�bij�pool�2�aan�
te�sluiten.
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Zowel�voor�de�toewijzing�van�de�boni�van�de�kinderbijslag�als�voor�de�financiële�
opbrengsten� bevestigt� de� minister� van� Pensioenen� de� opmerkingen� van� het�
Rekenhof.�Hij�heeft�aan�het�beheerscomité�van�de�RSZPPO�gevraagd�de�verde-
ling�van�de�boni�en�de�verdeling�van�de�financiële�opbrengsten�te�herzien.

Voorts�bevestigt�de�minister�het�gebrek�aan�transparantie�en�controlemaatrege-
len� in�het�kader�van�pool�2ter.�Hij�benadrukt�dat�de�toegepaste�controlemecha-
nismen� een� juiste� inning� moeten� kunnen� verzekeren� van� alle� ontvangsten,� dus�
niet�enkel�van�de�pensioenbijdragen�maar�ook�van�de�overige�ontvangsten�waarop�
pool� 2� recht� heeft� (o.m.� de� overgedragen� pensioenbijdragen� door� de� RVP,� de�
pensioenbijdragen�voor�de�toekenning�van�een�enig�pensioen�aan�een�persoon�die�
voor� verschillende� publieke� werkgevers� heeft� gewerkt,� de� bijdragen� van� perso-
neelsleden�in�loopbaanonderbreking�betaald�voor�de�validering�van�deze�periodes�
voor� het� pensioen,…).� Hij� is� er� echter� van� overtuigd� dat� de� controle� door� de�
RSZPPO�op�de�aangegeven�loonmassa�van�de�bij�pool�2ter�aangesloten�besturen�
voldoende�is�om�de�pensioenbijdragen�voor�rekening�van�pool�2�vast�te�stellen.

De�RSZPPO�en�de�RVP�enerzijds�en�de�RSZPPO�en�de�PDOS�anderzijds�zullen�
op�korte�termijn�een�protocol�afsluiten�over�de�overdrachten�van�pensioenbijdra-
gen�door�de�RVP,�zodat�die�in�de�toekomst�correct�worden�verrekend.�De�reser-
ves�die�de�lokale�besturen�voor�de�aansluiting�bij�pool�2�hebben�opgebouwd,�zijn�
eigen�reserves�van�het�betrokken�bestuur�en�behoren�dus�niet�tot�pool�2.

De�minister�wijst�er�wel�op�dat�de�RSZPPO�niet�bevoegd�is�voor�de�controle�van�
de�pensioenuitgaven�zelf�(bevoegdheid�van�de�PDOS)�en�voor�de�controle�van�de�
reserves�en�de�financiële�opbrengsten�van�deze�reserves�bij�de�voorzorgsinstel-
lingen.�De�RSZPPO�moet�zich�beperken�tot�een�controle�van�de�rapportering�van�
deze�ontvangsten�en�uitgaven.�

Hij�sluit�zich�aan�bij�het�standpunt�van�de�RSZPPO�over�de�afschaffing�van�pool�
2ter�maar�wijst�erop�dat�die�beslissing�moet�worden�genomen�door�de�volgende�
regering�in�het�kader�van�de�pensioenhervorming�van�de�lokale�besturen.

Bij�de�uitbouw�van�een�nieuw�financieringssysteem�van�de�pensioenen�van�lokale�
besturen�zal�de�minister� rekening�houden�met�de�vaststellingen�van�het�Reken-
hof.





Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010 105

Deel IV 
Andere thema’s
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195� Rekenhof,�166e�Boek,�Volume�I,�p.�514–545.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.
196� Zie�het�advies�nr.�2/2004�van�de�Rekenkamer�van�de�Europese�Gemeenschappen�betreffende�het�

model�van�“single�audit”,�Pb.�C�107,�30.04.2004,�p.�1.

Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ

Vier OISZ hebben een interneauditfunctie uitgebouwd. De meeste instellingen 
zijn nog bezig met het in kaart brengen van hun risico’s als eerste stap naar een 
interne audit. 

De actieve interneauditdiensten zijn nog in een groeiproces, waardoor ze niet 
altijd voldoen aan de geldende normen.

Het college van de OISZ heeft toegezegd aan het Rekenhof om een actieplan op 
te stellen met het oog op de progressieve invoering van een interneauditfunctie 
bij de OISZ, dat rekening houdt met de aanbevelingen van het Rekenhof. 

1 Context

1.1 Belang van interne audit

In�zijn�opvolgingsaudit�over�de�“Beheersing�door�de�Staat�van�de�bestuursover-
eenkomsten� met� de� openbare� instellingen� van� sociale� zekerheid”195� heeft� het�
Rekenhof�aangetoond�dat�in�het�belang�van�een�betere�kwaliteit�van�de�beheers-
gegevens,� een� interne-auditfunctie� voor� elke� OISZ� wenselijk� zou� zijn.� Het� had�
daarbij�gesuggereerd�dat�OISZ�die�niet�groot�genoeg�zijn�om�een�eigen�dienst�op�
te�richten,�een�gemeenschappelijke�interne-auditfunctie�kunnen�overwegen.

Volgens� internationale� auditstandaarden� moeten� de� hoge� controleinstellingen�
(HCI)� de� invoering� van� een� efficiënt� systeem� voor� interne� controle� binnen� de�
administraties�en�instellingen�bevorderen�en�erop�toezien�dat,�waar�nodig,�solide�
diensten�voor�interne�audit�bestaan.

De� HCI� moeten� de� kwaliteit� van� de� interne-auditdiensten� evalueren� om� na� te�
gaan�in�welke�mate�ze�bij�de�uitvoering�van�hun�eigen�conformiteitsaudits,�finan-
ciële�audits�en�doelmatigheidsonderzoeken�ten�behoeve�van�het�parlement�op�de�
werkzaamheden�van�die�diensten�kunnen�steunen.�Om�efficiëntieredenen�moeten�
overlappingen�van�audits�en�controles�immers�zoveel�mogelijk�worden�vermeden.�
De�doelstelling�is�een�controlekader�op�te�bouwen�waarin�alle�acties�van�de�ver-
schillende�interne�en�externe�controleorganen�worden�geïntegreerd�en�waardoor�
elk�controleorgaan�kan�steunen�op�het�werk�dat�vroeger�door�een�ander�orgaan�
(andere�organen)�verricht�is196.

In�deze�context�past�dit�onderzoek�naar�de�invoering�naar�een�interne-auditfunctie�
binnen�de�OISZ.�
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197� Guidelines for internal Control Standards for the Public Sector,�INTOSAI.
198� The International Professional Practices Framework�(IPPF)�is�beschikbaar�op�de�website�van�het�

IIA�www.theiia.org,�http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/.
199� “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 

value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objec
tives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of 
risk management, control, and governance processes”.�

1.2 Onderzoeksnormen

Hoewel� de� OISZ� bij� de� oprichting� van� een� interne� audit� niet� aan� wettelijke� of�
reglementaire�bepalingen�gebonden�zijn,�heeft�het�Rekenhof�zich�geïnspireerd�op�
de�koninklijke�besluiten�van�17�augustus�2007�betreffende�de�interne-auditactivi-
teiten�binnen�sommige�diensten�van�de�federale�uitvoerende�macht.�Daarin�wordt�
verwezen�naar�de�INTOSAI-richtlijnen�“Normen�voor�Interne�Controle�in�de�Over-
heidssector”197.� Deze� internationale� normen� bepalen� dat� interne� auditors� zich�
voor� professionele� richtlijnen� moeten� beroepen� op� het� Professional Practices 
Framework� (PPF)� van� het� Institute of Internal Auditors� (IIA)198.� Deze� normen�
worden�ook�toegepast�door�de�Belgische�afdeling�van�het�IIA.

Het� IIA� is� internationaal� aanvaard� als� het� toonaangevende�orgaan� voor� interne�
audit�en�de�bijbehorende�professionele�normen.�Het�Rekenhof� is�er�dan�ook�bij�
zijn� onderzoek� van� uitgegaan�dat� de� interne-auditfunctie�binnen� de� OISZ� moet�
voldoen�aan�de�IIA-normen.

De� interne� audit� wordt� volgens� het� IIA� gedefinieerd� als� een� onafhankelijke� en�
objectieve�activiteit�die�een�organisatie�zekerheid�biedt�dat�ze�haar�werking�onder�
controle�heeft,�en�advies�geeft�om�verder�te�verbeteren,�en�daardoor�een�meer-
waarde� biedt� aan� de� organisatie.� De� interne� audit� helpt� een� organisatie� haar�
doelstellingen�te�bereiken�door�stelselmatig�en�methodisch�de�risicobeheersing�en�
de�beheers-�en�aansturingsprocessen�te�evalueren�en�voorstellen�te�doen�om�de�
effectiviteit�ervan�te�verbeteren199.

Binnen� de� internationale� normen� onderscheidt� men� enerzijds� de� kwalificatie-
normen� (attribute standards)� en� anderzijds� de� werkingsnormen� (performance 
standards).�

De� kwalificatienormen� hebben� betrekking� op� de� afbakening� van� de� opdrachten,�
bevoegdheden�en�verantwoordelijkheden,�de�onafhankelijkheid�en�de�objectiviteit�
van�de�functie,�de�toereikendheid�en�deskundigheid�van�het�auditpersoneel�en�de�
kwaliteitsbewaking�en�-verbetering.

De�werkingsnormen�zijn�gericht�op�het�beheer�van�de�interne�audit�zelf,�de�aard�
van�de�werkzaamheden,�de�planning�en�uitvoering�van�de�opdrachten,�de�mede-
deling�van�de�resultaten,�de�opvolging�van�de�aanbevelingen�en�de�aanvaarding�
van�mogelijke�restrisico’s�door�het�management.

Bij�de�toepassing�van�de�normen�heeft�het�Rekenhof�rekening�gehouden�met�de�
specificiteit�van�de�sociale�zekerheid�en�de�missie�van�de�verschillende� instellin-
gen�(bv.�het�paritaire�beheer�binnen�de�instellingen).�Doordat�de�meeste�interne-
auditdiensten� nog� in� ontwikkeling� zijn,� was� een� toetsing� aan� alle� normen� niet�
altijd�mogelijk.�
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1.3 Draagwijdte en verloop van het onderzoek

Het�Rekenhof�heeft�in�kaart�gebracht�wat�de�stand�van�zaken�is�bij�de�invoering�
van�de�interne�audit�binnen�de�zeventien�OISZ.�Het�onderzoek�was�zowel�gericht�
op�de�organisatie�van�de�interne-auditdienst�als�op�de�werking�ervan.�

Het�onderzoek�is�op�13�november�2009�aangekondigd�bij�de�minister�van�Sociale�
Zaken�en�Volksgezondheid,� de�minister� van�Pensioenen,� de�minister� van�Werk,�
de� minister� van� Binnenlandse� zaken,� de� minister� van� Zelfstandigen� en� bij� de�
administrateurs-generaal�van�de�betrokken�instellingen.�Het�werd�ook�toegelicht�
tijdens�de�vergadering�van�29�januari�2010�van�het�college�van�de�OISZ.

Het� onderzoek� werd� uitgevoerd� van� december� 2009� tot� mei� 2010� aan� de� hand�
van� een� op� de� IIA-normen� gebaseerde� vragenlijst� die� aan� de� instellingen� werd�
bezorgd�en�een�aansluitend� interview�met�de�contactpersoon�die�de�administra-
teur-generaal� van� elke� instelling� had� aangewezen.� Er� gebeurde� evenwel� geen�
toetsing�aan�de�hand�van�documenten�of�dossiers.

Na� een� informele� tegensprekelijke� procedure� met� elke� OISZ� afzonderlijk� werd�
een�syntheseverslag�voorgelegd�aan�het�college�van�de�OISZ.�Dat�werd�tijdens�
de�vergadering�van�3�september�2010�toegelicht.�Het�college�van�de�OISZ�heeft�
op� 27� september� 2010� geantwoord� op� de� voorlopige� conclusies� en� aanbevelin-
gen.�Op�6�oktober�2010�is�het�verslag�van�het�Rekenhof�verzonden�naar�de�toe-
zichthoudende�ministers.�De�minister�van�Pensioenen�heeft�op�9�november�2010�
geantwoord�dat�hij�na�grondige�studie�van�het�ontwerpverlag�en�de�erin�opgeno-
men�conclusies�en�aanbevelingen,�geen�specifieke�opmerkingen�heeft.

2 Resultaten van het onderzoek

Het�onderzoek�heeft�aangetoond�dat�de�OISZ�zich�in�verschillende�stadia�bevin-
den�bij�de�ontwikkeling�van�een�interne-auditfunctie.

Voordat�een�instelling�een�interne-auditfunctie�opricht,�is�het�wenselijk�dat�ze�een�
integrale�risicoanalyse�uitvoert.�Het�streefdoel�daarbij�is�te�komen�tot�een�gedo-
cumenteerd�systeem�van�interne�controle/risicobeheersing�dat�de�volledige�orga-
nisatie�en�haar�werking�afdekt�en�te�evalueren�op�welke�wijze�een�interne-audit-
functie�daarbij�een� rol� kan�vervullen.�Met�de� risicoanalyse�worden�strategische,�
operationele,�interne�en�externe�risico’s�in�kaart�gebracht�en�afgewogen.�

De� OISZ� waar� nog� geen� interne-auditdienst� aanwezig� is� (RSVZ,� RIZIV,� RJV,�
FAO,�FBZ�en�RSZPPO),�bevinden�zich�voornamelijk�nog�in�de�voorafgaande�fase�
van�risicoanalyse,�procesbeschrijvingen�en�de�implementatie�van�interne�controle.�
Ondermeer�het�RIZIV�heeft�al�sterk�geïnvesteerd� in�de�beschrijving�van�de�pro-
cessen� en� het� versterken� van� de� risicoanalyse.�Wanneer� de� maturiteit� van� het�
internecontrolesysteem� voldoende� hoog� is,� kan� een� interne-auditfunctie� worden�
opgericht.� Ook� HVW� en� HZIV,� die� weliswaar� al� over� een� interne-auditdienst�
beschikken,�zijn�nog�bezig�met�de�risicoanalyse.�

DOSZ�en�HVKZ�moeten�de�fase�van�de�risico-analyse�nog�aanvatten.�De�verkla-
ring�daarvoor� is�de�kleine�schaal�van�de� instellingen�en�het�vrij�beperkte�perso-
neelskader.

Ondanks�de�stappen�die�de�instellingen�in�het�kader�van�risicobeheersing�al�heb-
ben�gezet,�toont�het�onderzoek�aan�dat�de�instellingen�behoefte�hebben�aan�een�
overlegplatform�om� informatie,� kennis�en�ervaringen�uit� te�wisselen�op�het�vlak�
van�risicoanalyse�en�de�verdere�ontwikkeling�naar�interne�audit.�Zo’n�overlegplat-
form�kan�het�leerproces�en�de�implementatie�van�de�interne�audit�versnellen.�Met�
de�oprichting�van�een�werkgroep� interne�audit�heeft�het�college�van�de�OISZ�al�
een�aanzet�gegeven.
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Van�de�zes�instellingen�(RKW,�HVW,�KSZ,�FBZ,�RIZIV,�RJV)�die�al�in�hun�tweede�
bestuurovereenkomst� (periode� 2006–2008)� de� intentie� hadden� opgenomen� om�
een� interne-auditfunctie� op� te� starten,� hebben� alleen� RKW� en� HVW� dat� ook�
gedaan.� Daarnaast� beschikken� nog� vier� andere� instellingen� (RVP,� RVA,� RSZ,�
HZIV)�over�een�interne�audit.�

De�KSZ�en�eHealth�zijn�onderworpen�aan�het�koninklijk�besluit�van�12�augustus�
1993�houdende�de�organisatie�van�de�informatieveiligheid�bij�de�instellingen�van�
sociale�zekerheid.�In�beide�instellingen�vervult�de�informatieveiligheidsdienst�ver-
gelijkbare�opdracht�als�een�interne-auditdienst.�Die�diensten�richten�zich�voor�hun�
werking�op�het�voorvermelde�koninklijk�besluit.�Het�toezichtscomité�vervult�daar-
bij�eigenlijk�de�rol�van�auditcomité.�

Voor�alle� interne-auditdiensten�zijn�de�opdrachten,�de�bevoegdheden�en�de�ver-
antwoordelijkheden� vastgelegd� in� een� auditcharter.� De� erin� gedefinieerde�
opdrachten�dekken�echter�niet�altijd�alle�activiteiten�van�de�instellingen�af.�Zowel�
HVW�als�RKW�sluit�geen�enkele�activiteit�of�type�audit�uit,� in�tegenstelling�met�
de�andere�instellingen�waar�ondermeer�financiële�audits�worden�uitgesloten.�

Onafhankelijkheid�speelt�een�cruciale�rol�bij�interne�audit.�Daarbij�is�de�inplanting�
in�het�organogram�belangrijk.�De�meeste�interne-auditdiensten�(RVA,�RVP,�HVW,�
HZIV,�RSZ)�zijn�op�dit�ogenblik�georganiseerd�als�stafdienst�onder�de�leiding�van�
de�administrateur-generaal�van�de�instelling.�Doordat�die�diensten�zowel�voor�de�
planning�als�voor�rapportering�en�opvolging�afhankelijk�zijn�van�het�management�
van�de�instelling,�is�die�onafhankelijkheid�niet�optimaal.�De�ideale�oplossing�daar-
voor�bestaat�erin�dat,� zoals�bij�de�RKW,�de� interne-auditdienst�ook� rapporteert�
aan�een�onafhankelijk�auditcomité,�waar�minstens�één�onafhankelijk�expert�deel�
van�uitmaakt.�

Om�de�objectiviteit�te�kunnen�garanderen,�mogen�de�leden�van�een�interne-audit-
dienst�niet�meer�betrokken�zijn�bij�operationele�taken.�Bij�de�RSZ�en�RVA�wordt�
die�regel�niet�strikt�nageleefd.

De�onafhankelijkheid�en�objectiviteit�kunnen�slechts�worden�gerealiseerd�met�een�
voldoende�uitgebreid�en�competent�personeelskader.�Het�onderzoek�heeft�uitge-
wezen�dat,�hoewel�de�vastgestelde�personeelskaders�niet�volledig�zijn� ingevuld,�
de� verschillende� instellingen� zelf� oordelen� over� voldoende� competent� personeel�
beschikken�om�de�interne-auditfunctie�uit�te�voeren.�

Wat� de� competentie� van� het� personeel� betreft,� heeft� de� RKW� in� zijn� charter�
opgenomen�dat�de�interne�audit�wordt�uitgevoerd�door�deskundigen�die�gecertifi-
ceerd� zijn� (Certified Internal Auditors� –�CIA).�Het� verdient�aanbeveling�dat�ook�
andere� interne-auditdiensten�geleidelijk� die� kwalificatie� voor� hun�personeel� zou-
den�opleggen.

Op�het�vlak�van�kwaliteitscontrole�en�verbetering�van�de�interne�audit�hebben�alle�
interne-auditdiensten�nog�een�hele�weg�af�te�leggen.�Tevredenheidsonderzoeken�
bij� de� geauditeerden,� zelfevaluaties� na� afloop� van� de� auditopdrachten,� peer�
reviews�of�externe�evaluaties�worden�nagenoeg�niet�uitgevoerd.�Bij�de�RVA�en�de�
RVP�heeft�al�een�externe�evaluatie�plaatsgevonden.�Bij�andere�instellingen,�waar-
onder�RKW,�is�een�evaluatie�gepland.�De�resultaten�ervan�kunnen�voor�de�betrok-
ken�interne-auditdiensten�een�toetsingspunt�vormen�in�hun�verdere�uitbouw.

Ook�wat�de�werking�van�de�interne-auditdiensten�betreft,�kan�de�conformiteit�met�
de�internationale�normen�nog�worden�verhoogd�door�een�meer�systematische�en�
methodische�aanpak�van�de�werkzaamheden,�het�hanteren�van�een�formeel�kader�
van�procedures�en�standaardisering�van�de�werkmethodes.�
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Een�meerjarenplanning�waarin�rekening�wordt�gehouden�met�de�resultaten�van�de�
risicoanalyse�vormt�daarbij�de�basis�voor�de�goede�werking�van�de�dienst.� In�de�
planning�moet�ook�ruimte�zijn�voor�niet�geplande�audits,�zoals�dit�ondermeer�het�
geval�is�bij�HVW.�

Ook�moeten�de�voorbereiding�en�uitvoering�van�de�audits�meer�worden�geforma-
liseerd.�Daarbij� kan�worden�gedacht� aan� richtlijnen� voor� het� opstellen� van�een�
auditplan� waarin� het� verloop� van� de� audit,� de� diverse� fases� en� hun� timing� zijn�
opgenomen� en� waarin� ook� de� structurering� van� de� werkpapieren� en� het� audit-
dossier�en�de�supervisie�op�de�auditwerkzaamheden�beschreven�worden.� In�dit�
kader�kan�verwezen�worden�naar�het�procedurehandboek�van�de�RVP�waarin�de�
verschillende�stappen�van�een�audit�zijn�opgenomen,�en�ook�naar�de�werkwijze,�
het� memorandum� en� het� overzicht� van� auditbevindingen� die� de� RSZ� en� RKW�
gebruiken.�

Tot�slot�moet�er�ook�aandacht�besteed�worden�aan�de�rapportering�aan�de�hand�
van�een�typeverslag�met�vaste�rubrieken.�Naast�het�verslag�per�individuele�audit�
is� een� periodieke� rapportering� aan� het� beheersorgaan� van� de� instelling� aanbe-
volen.�Dat�kan�een�jaarverslag�of�activiteitenverslag�zijn�zoals�bij�HVW,�HZIV�en�
RVP.�Bij�de�RKW�brengt�de�voorzitter�van�het�auditcomité�na�elke�vergadering�
van�het�auditcomité�verslag�uit�aan�het�beheerscomité.

De�instellingen�hebben�niet�altijd�een�duidelijke�geformaliseerde�opvolging�van�de�
aanbevelingen�en�de�voorgestelde�actieplannen.�Met�uitzondering�van�de�RVP�en�
de�RKW�(sinds�september�2009)�heeft�geen�enkele�andere�instelling�opvolgings-
audits� opgenomen� in� zijn� planning.� De� aanbevelingen� en� actieplannen� kunnen��
systematisch� worden� opgevolgd� door� een� register� van� aanbevelingen� en� actie-
plannen�bij�te�houden,�zoals�dat�het�geval�is�bij�de�RVP.�Bij�de�RKW�verifieert�de�
externe,�gespecialiseerde�firma�die�de� interne-auditfunctie�uitvoert,�de�realisatie�
van�de�actieplannen�en�rapporteert�daarover�aan�het�auditcomité.�

3 Conclusies en aanbevelingen 

Het�Rekenhof�heeft� in�vroegere�audits�al�aangetoond�dat� in�het�belang�van�een�
betere�kwaliteit�van�de�beheersgegevens�een�interne-auditfunctie�voor�elke�OISZ�
wenselijk� zou� zijn.� Het� dringt� erop� aan� dat� ook� de� instellingen� zonder� huidige�
plannen,�daartoe�initiatieven�zouden�nemen.�Voor�de�OISZ�die�niet�groot�genoeg�
zijn�om�over�een�eigen�dienst�te�beschikken,�kan�een�gemeenschappelijke�interne-
auditfunctie�worden�overwogen.

De�interne-auditdiensten�binnen�de�OISZ�bevinden�zich�allemaal�nog�in�een�ont-
wikkelingsfase.�Hun�uitbouw�en�organisatie�conform�de�internationale�normen�en�
best� practices� veronderstellen� een� groeiproces� van� meerdere� jaren.� Daarvoor�
legt�het�management�van�de�instelling�echter�het�best�op�voorhand�een�gedetail-
leerde�planning,�timing�en�opvolging�vast.

Zowel� bij� de� ontwikkeling� als� de� verdere� uitbouw� van� de� interne-auditfuncties,�
beveelt� het�Rekenhof� aan�de� IIA-normen�als� leidraad� te�gebruiken.�Die� normen�
zijn�universeel�aanvaard�en�bieden�als�voordeel�dat�binnen�het�principe�van�single 
audit,�andere�controleorganen�zoals�het�Rekenhof�voor�hun�controleopdracht�kun-
nen�voortbouwen�op�de�werkzaamheden�van�de�interne�audit,�zodat�overlappende�
controles�en�audits�kunnen�worden�vermeden.
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Nagenoeg�alle�instellingen�die�momenteel�een�risicoanalyse�uitvoeren�en�aanslui-
tend� een� interne� audit� ontwikkelen,� hebben� behoefte� aan� een� overlegplatform�
tussen�de�betrokken�verantwoordelijken�om� informatie,�kennis�en�ervaringen�uit�
te�wisselen.�Daartoe�is�het�college�van�de�OISZ�het�meest�aangewezen�om�een�
coördinerende� rol� te� vervullen.� In� april� 2010� heeft� het� college� trouwens� al� een�
werkgroep� interne� audit� opgericht� die� zich� buigt� over� de� ontwikkeling� van� de�
interne�audit�binnen�de�OISZ.�Dit�overlegplatform�kan�het�leerproces�versnellen,�
zeker�wanneer�ook�de�instellingen�die�al�een�interne�audit�hebben,�hierin�betrok-
ken�worden.�

4 Antwoord van het college van de OISZ 

De�voorzitter�van�het�college�van�administrateurs-generaal�van�de�OISZ�heeft�in�
een�brief�van�27�september�2010�geantwoord�in�naam�van�alle�OISZ.�In�zijn�ant-
woord� bevestigt� de� voorzitter� de� door� het� Rekenhof� vastgestelde� dynamiek� op�
het�vlak�van�interne�audit�binnen�de�OISZ.�Hij�verwijst�hierbij�naar�de�voorstellen�
die�het�college�op�dit�vlak�ook�heeft�gedaan.�Sinds�begin�2010�werd�onder�leiding�
van�de�administrateurs-generaal�van�de�KSZ,�RKW�en�FBZ�een�werkgroep�interne�
audit�opgestart.�De�werkgroep�heeft�een�nota�opgesteld�die�ondermeer�begin�juli�
2010� tijdens� een� strategisch� seminarie� besproken� werd� door� het� college.� Deze�
nota�en�de�resultaten�van�de�besprekingen�stemmen�in�grote�lijnen�overeen�met�
de� aanbevelingen� van� het� Rekenhof.� Ze� moeten� echter� nog� worden� besproken�
door�het�beheerscomité�van�elke�OISZ.�

Op�basis�van�de�nota�en�de�bespreking�werd�beslist�een�actieplan�op�te�stellen�
met�het�oog�op�de�progressieve� invoering�van� interne�audit�bij� de�OISZ.�Er� zal�
een�gemeenschappelijk�auditcharter�worden�opgesteld.

De�kerngedachten�van�het�auditcharter�zullen�zijn:�de�invoering�van�een�gemeen-
schappelijk� extern� auditcomité� met� de� mogelijkheid� een� eigen� auditdienst� en�
auditcomité�al�dan�niet�samen�met�andere�OISZ�te�organiseren,�het�principe�van�
single�audit�en�het�belang�van�voorafgaande�risicoanalyse.�

Het�gemeenschappelijk�extern�auditcomité�voor�de�OISZ�zou�samengesteld�wor-
den� uit� externe� auditprofessionals� en� de� sociale� partners� die� vertegenwoordigd�
zijn� in� het� beheer� van� de� OISZ.� Het� houdt� toezicht� op� de� werkzaamheden� van�
interne�audit�binnen�de�verschillende�OISZ�en�rapporteert�aan�het�beheerscomité�
van�de�geauditeerde�instelling.�Het�zal�ook�functioneren�als�kenniscentrum�op�het�
vlak� van� interne� audit.� Deze� werkwijze� geldt� ook� voor� de� instellingen� die� al�
beschikken�over�een�interne-auditdienst�of�een�eigen�auditcomité.�

Elke�OISZ�is�vrij�om�samen�te�werken�met�andere�OISZ�voor�het�uitbouwen�van�
een�interne-auditdienst�of�een�eigen�auditcomité�die�eveneens�zullen�rapporteren�
aan�het�gemeenschappelijke�auditcomité�van�de�OISZ.

De�werkgroep�heeft�de�opdracht�gekregen�dit�actieplan�verder�uit�te�werken�en�
te�concretiseren,�en�de�voorvermelde�nota� inzake�de� invoering�van� interne�audit�
te� actualiseren,� rekening� houdend� met� de� bespreking� door� het� college� van� de�
aanbevelingen�van�het�Rekenhof.

Het�principiële�voorstel�van�de�oprichting�van�een�gemeenschappelijk�auditcomité�
zal�op�een�systematische�wijze�worden�uitgewerkt�en�worden�geconcretiseerd.�Zo�
zal�de�nodige�aandacht�worden�besteed�aan�de�verschillende�ontwikkelingsfases�
van� de� interne�audit� binnen�de� verschillende�OISZ� alsook� aan� de� kwaliteit,� het�
professionalisme� en� de� eenvormigheid� in� de� aanpak,� organisatie� en� methodiek�
van�de�interne�audit�binnen�de�OISZ.
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200� Koninklijk�besluit�van�29�april�2008�houdende�oprichting�van�het�college�voor�de�strijd� tegen�de�
fiscale�en�sociale�fraude.

201� Koninklijk�besluit�van�29�april�2008�houdende�oprichting�van�een�ministerieel�comité�voor�de�strijd�
tegen�de�fiscale�en�de�sociale�fraude.

202� Programmawet�(I)�van�27�december�2006.�

Plan voor de strijd tegen de sociale fraude – Toepassing door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
op het vlak van de uitkeringen 

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude is de Dienst voor Administra
tieve Controle (DAC) van het RIZIV controles opgestart om onterecht toege
kende uitkeringen op te sporen. Bij die controleaanpak wordt gezocht naar frau
duleus gedrag en worden de procedures onderzocht die de ziekenfondsen 
hebben ingevoerd om onterechte betalingen te voorkomen en recht te zetten.

1 Context 

Het�regeerakkoord�bepaalde�dat�een�College voor de Strijd tegen de Fiscale en 
Sociale Fraude�zou�worden�opgericht�bij�de�diensten�van�de�eerste�minister200.�Het�
college�wordt� voorgezeten�door�de� staatssecretaris� voor� de�Coördinatie� van�de�
Fraudebestrijding�en� is�samengesteld�uit�de�directeurs�van�de�betrokken�sociale,�
fiscale,�politionele�en�gerechtelijke�diensten.

Het�college�staat�onder�het�toezicht�van�een�specifiek�ministerieel�comité201�dat�
binnen�de�regering�werd�opgericht�en�wordt�voorgezeten�door�de�eerste�minister,�
en�moet�voorstellen�uitwerken�die�in�het�kader�van�een�jaarlijks�actieplan�worden�
opgenomen.

De�Sociale� Inlichtingen-� en�Opsporingsdienst� (SIOD)�werd�opgericht� in� 2006202�
en�coördineert�de�diverse�korpsen�voor�arbeidsinspectie�op�het�vlak�van�de�strijd�
tegen�de�sociale�fraude�en�meer�bepaald�het�zwartwerk.�De�doelstellingen�van�de�
SIOD�zijn�vervat�in�strategische�plannen�en�sluiten�aan�bij�de�actieplannen�van�de�
regering�voor�de�strijd�tegen�de�sociale�en�fiscale�fraude,�zodat�de�acties�volledig�
complementair�zijn�op�sociaal�vlak.�

In�dit�artikel�beschrijft�het�Rekenhof�de�resultaten�van�het�actieplan�van�de�rege-
ring� voor� de� strijd� tegen� sociale� fraude� op� het� vlak� van� de� uitkeringen� bij� het�
RIZIV.

2  Tweede wijzigingsclausule 2009 bij de bestuursovereenkomst 
2006-2009 van het RIZIV 

Het� is� in�het�kader�van�het�actieplan�2008-2009�van�het�College�voor�de�Strijd�
tegen�de�Fiscale�en�Sociale�Fraude�van�de�regering�en�van�het�strategisch�plan�
van�de�SIOD�dat�het�RIZIV�een�nieuw�project�heeft�uitgewerkt.�Dit�project�moet�
een�geïntegreerd�beleid�uitstippelen�voor�de�strijd�tegen�de�sociale�fraude�en� is�
opgenomen�in�artikel�N13�van�de�tweede�wijzigingsclausule�2009�bij�zijn�bestuurs-
overeenkomst�2006-2009.
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203� De� verzekeringsinstellingen� zijn� de� landsbonden,� beoogd� in� artikel�6� van� de� wet� van� 6�augus-
tus�1990� betreffende� de� ziekenfondsen� en�de� landsbonden� van� ziekenfondsen,� de�Hulpkas� voor�
Ziekte-�en�Invaliditeitsverzekering�beoogd�in�artikel�5�van�de�wet�betreffende�de�verplichte�verze-
kering�voor�geneeskundige�verzorging�en�uitkeringen�die�werd�gecoördineerd�op�14�juli�1994,�en�de�
Kas� der� Geneeskundige� Verzorging� van� de� Nationale� Maatschappij� der� Belgische� Spoorwegen,�
beoogd�in�artikel�6�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994.

204� Tweede�wijzigingsclausule� (artikel�N13)�bij� de� tweede�bestuursovereenkomst�2006-2008� tussen�
de�Staat�en�het�RIZIV.

205� Art.�101�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994.
206� Art.�103,�§�1,�3°,�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994.
207� Gedurende�het�eerste� jaar�van�arbeidsongeschiktheid�spreekt�men�van�primaire�ongeschiktheid.�

Daarna�spreekt�men�van�invaliditeit.

Met�dit�project�wenste�het�RIZIV�interne�procedures�in�te�voeren�om�de�sociale�
fraude�aan�te�pakken,�de�efficiëntie�van�de�bestaande�procedures�te�analyseren�
en�de�verantwoordelijkheden�te�herbekijken�van�diverse�interne�actoren�zoals�de�
Dienst�voor�Administratieve�Controle�(DAC),�de�Dienst�voor�Geneeskundige�Eva-
luatie�en�Controle�(DGEC)�en�de�Dienst�Uitkeringen�(DU),�om�eventueel�organi-
satorische�aanpassingen�door�te�voeren.�

Het� RIZIV� wou� ook� de� verzekeringsinstellingen203� responsabiliseren� “zodat ver
hoogde alertheid en waakzaamheid naar sociale fraude toe vanzelfsprekend 
wordt”204,� meer� bepaald� door� richtlijnen� op� te� stellen� voor� de� toekenning� van�
uitkeringen� wegens� arbeidsongeschiktheid.� De� toegenomen� responsabilisering�
moest�gepaard�gaan�met� indicatoren�op�basis�waarvan�de�werking�van�een�zie-
kenfonds�kon�worden�opgevolgd.�

In� uitvoering� van� de� tweede� bestuursovereenkomst� heeft� de� DAC� beslist� om�
vanaf�2007�jaarlijks�een�thematische�controle�uit�te�voeren�die�zich�toespitst�op�
de�bepalingen�van�de�uitkeringsverzekering�waarvan�de�toepassing�het�grootste�
risico� op� onregelmatigheden� inhoudt.� Die� nieuwe� werkwijze� verschilde� van� de�
gerichte�controles�die�tot�dan�toe�werden�uitgevoerd.

3  Controles die de DAC uitvoert in het kader van de strijd tegen 
de sociale fraude 

De�DAC�heeft�deze�thematische�controles�geïntegreerd�en�heeft�in�de�sector�van�
de� uitkeringen� de� domeinen� onderzocht� die� al� aan� gerichte� controles� werden�
onderworpen� en� waarbij� werd� vastgesteld� dat� de� internecontroleprocedures� bij�
sommige�ziekenfondsen�zwakke�plekken�vertoonden.� In�2008�heeft�de�DAC�zijn�
controles�uitgebreid�tot�alle�verzekeringsinstellingen�in�de�volgende�domeinen:

•� cumulatie� van�een� invaliditeitsuitkering�met�een�niet-toegestane�activiteit�
die� wel� aan� de� RSZ� werd� aange�geven205� of� met� een� opzeggingsvergoe-
ding206;

•� cumulatie�van�uitkeringen�wegens�primaire�ongeschiktheid207�of�invaliditeit�
met�een�inkomen�afkomstig�uit�zwartwerk�(niet�aangegeven�bij�de�RSZ);

•� foutieve�onderworpenheid�en�frauduleuze�onderworpenheid�aan�de�sociale�
zekerheid.



114� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

208� Art.�100�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994.
209� Art.�103,�§�1,�3°,�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994.
210� Dit�zijn�attesten�die�de�RSZ�aan�het�RIZIV�toestuurt�waarop�de�bijdragen�van�de�werknemer�staan�

en�op�basis�waarvan�hij�bij�zijn�ziekenfonds�beroep�kan�doen�op�de�wettelijke�ziekte-�en�invalidi-
teitsverzekering.

211� De�activiteit�werd�significant�geacht�als�ze� langer�dan�tien�dagen�duurde�of�als�de� invalide�voor�
meer�dan�twee�verschillende�werkgevers�had�gewerkt.

3.1  Cumulatie van een invaliditeitsuitkering met een niettoegestane, 
maar wel bij de RSZ aangegeven activiteit of met een  
opzeggingsvergoeding 

Stopzetting�van�elke�beroepsactiviteit�is�de�absolute�voorwaarde�voor�een�erken-
ning�als�arbeidsongeschiktheid208.�Het�werk�mag�dus�pas�worden�hervat�nadat�de�
adviserend�geneesheer� van�het� ziekenfonds�daar� toestemming� voor� heeft� gege-
ven.� Het� gebeurt� echter� dat� invalide� verklaarde� personen� een� functie� opnemen�
waarvoor�geen�toestemming�werd�verleend,�maar�die�door�de�werkgever�wel�wordt�
aangegeven�bij�de�RSZ.�In�dat�geval�moet�het�ziekenfonds�de�onterecht�betaalde�
uitkeringen� terugvorderen.�Hetzelfde�geldt� voor� iemand� die� een� opzeggingsver-
goeding� ontvangt,� maar� dat� niet� meedeelt� aan� het� ziekenfonds� dat� in� diezelfde�
periode�een�arbeidsongeschiktheidsuitkering�betaalt�aan�de�betrokkene209.�

De�ziekenfondsen�hebben�toegang�tot�de�loongegevens�geregistreerd�bij�de�RSZ�
in�de�multifunctionele�aangifte�(DmfA)�en�ze�ontvangen�de�informatie�die�vermeld�
is� op� de� bijdragebons210.� Op� basis� van� die� informatie� zouden� ze� dus� snel� niet-
toegestane�cumulaties�moeten�kunnen�achterhalen,� zowel�wat�betreft�aangege-
ven�hervatte�beroepsactiviteiten�als�wat�betreft�opzegvergoedingen.

In�2008�heeft�het�RIZIV�zijn�gegevens�in�verband�met�de�invaliditeitsuitgaven�van�
alle�verzekeringsinstellingen�(gegevens�van�2006)�gekruist�met�de�loonaangiften�
die� bij� de� RSZ� worden� geregistreerd� (DmfA).� Uit� die� controle� kwamen� 2.209�
gevallen�naar�voren�van�invaliden�die�gedurende�een�bepaalde�periode�bezoldigde�
activiteiten�uitoefenden�of�een�opzeggingsvergoeding�ontvingen.�Al�die�gevallen�
werden� individueel�geanalyseerd,�wat� resulteerde� in�een�aantal�belangrijke�dos-
siers�voor�die�twee�categorieën�van�verboden�cumulaties.

In�537�gevallen�achtte�het�RIZIV�de�werkhervatting� significant211.�De�DAC�stelde�
vast�dat�de�ziekenfondsen�in�27�%�van�die�537�gevallen�te�weten�waren�gekomen�dat�
de�betrokkene�het�werk�had�hervat�en�waren�overgegaan�tot�de�vereiste�regularisa-
tie.�In�73�%�van�de�dossiers�hebben�de�ziekenfondsen�de�vereiste�regularisaties�ech-
ter�niet� uitgevoerd,� terwijl� ze�wel� over�de�nodige� informatie�beschikten.�Door�die�
nalatigheid�werd�in�totaal�8.627.077�euro�aan�uitkeringen�onterecht�betaald.

Door�de� invaliditeitsgegevens� te�kruisen�met�de�gegevens�van�de�DmfA�konden�
ook�230�gevallen�worden�opgespoord�waarbij�de� invaliditeitsuitkering�werd�gecu-
muleerd�met�een�opzeggingsvergoeding.� In�35�%�van�de�gevallen�hebben�de�zie-
kenfondsen�niets�gedaan�met�de�informatie�die�ze�via�de�elektronische�gegevens-
stroom�ontvingen,�wat�leidt�tot�een�totaal�van�144.510�euro�aan�onterecht�betaalde�
uitkeringen.�

Die�controle�door�de�DAC�heeft�aangetoond�dat�de�ziekenfondsen�controleproce-
dures�hebben�ingevoerd�om�gevallen�op�te�sporen�en�te�regulariseren�waarbij�een�
invaliditeitsuitkering� wordt� gecumuleerd� met� niet-toegestane� activiteiten� of� met�
een�opzeggingsvergoeding.�Die�procedures,�en�in�het�bijzonder�de�procedure�voor�
het�opsporen�van�werkhervattingen�(foutenpercentage�van�73�%),�zijn�echter�voor�
verbetering�vatbaar,�hetzij�op�het�niveau�van�de�toepassing,�hetzij�op�conceptueel�
niveau.� Die� vaststelling� toont� duidelijk� aan� dat� de� ziekenfondsen� onvoldoende�
gebruik�maken�van�de�gegevens�waarover�ze�kunnen�beschikken.
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212� De�wet�van�19�mei�2010�houdende�diverse�bepalingen�inzake�gezondheid�heeft�artikel�151,�1e�lid�
en�artikel�162�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994�gewijzigd.

213� Artikel�160�van�de�voornoemde�wet�van�14�juli�1994,�zoals�dat�werd�gewijzigd�door�artikel�8�van�
de�wet�van�19�mei�2010�houdende�diverse�bepalingen�inzake�gezondheid.

3.2  Cumulatie van een uitkering wegens primaire ongeschiktheid of  
invaliditeit met een inkomen afkomstig uit zwartwerk 

De�gevallen�waarbij� een�uitkering�werd�gecumuleerd�met� zwartwerk,� zijn� opge-
spoord�door�de�sociaal�controleurs�van�de�Dienst�voor�Geneeskundige�Evaluatie�
en� Controle� (DGEC).� Zij� hebben� de� dossiers� vervolgens� aan� de� DAC� bezorgd�
met� de� bedoeling� de� verzekeringsinstellingen� te� informeren� over� de� onterechte�
betalingen� en� de� begunstigden� te� bestraffen.� Voor� de� zes� landsbonden� samen�
heeft�de�DAC�191�inbreuken�vastgesteld,�wat�overeenstemde�met�39.384�dagen�
cumulatie�en�een�totaal�van�1.405.810�euro.�

Gezien�de�omvang�van�de�problematiek,�werd�binnen�de�DAC�een�cel�opgericht�
voor� de� opsporing� van� zwartwerk.� Het� RIZIV� besefte� dat� het� ook� een� nieuwe�
organisatiestructuur� moest� uitbouwen� om� de� activiteiten� en� de� administratieve�
processen� in� kwestie� te� groeperen� binnen� de� DAC,� die� als� dienst� het� meest�
geschikt�is�om�de�sociale�fraude�te�bestrijden.�

De� sociaal� controleurs� van� de� DGEC� werden� bijgevolg� ondergebracht� bij� de�
DAC212.�Zij�moeten�de�wettelijke�inbreuken�opsporen�en�vaststellen�waarbij�een�
uitkering� wegens� arbeidsongeschiktheid� wordt� gecumuleerd� met� een� beroeps-
activiteit�of�met�zwartwerk.�Ze�zijn�dus�omwille�van�de�efficiëntie�en�in�het�kader�
van�de�strijd�tegen�de�sociale�fraude�ondergebracht�bij�de�DAC.

Voorts�werd�ook�gesleuteld�aan�de�structuur�en�de�organen�van�de�DAC�zelf.�Zo�
ontvangt�de�DAC�zijn� instructies�voortaan�van�het�algemeen�beheerscomité�van�
het� RIZIV213� en� werd� een� technische� commissie� opgericht� met� vertegenwoordi-
gers� van� de� verzekeringsinstellingen� en� van� de� DAC.� De� commissie� moet� erop�
toezien� dat� de� reglementering�betreffende�de� administratieve� controle� duidelijk�
en�doeltreffend�is�en�ze�moet�de�verslagen�van�de�DAC�over�gedane�vaststellin-
gen�tijdens�controles�analyseren,�er�advies�over�uitbrengen�en�ter�zake�voorstel-
len�formuleren.�De�commissie�is�opgevat�als�een�forum�om�kennis�en�ervaringen�
uit� te�wisselen�en�moet� leiden� tot�een�betere�wetgeving�en�een�betere�werking�
van�de�ziekenfondsen.

3.3 Foutieve of frauduleuze onderworpenheid aan de sociale zekerheid 

In�gevallen�van�foutieve�of�frauduleuze�onderworpenheid�aan�de�sociale�zekerheid�
stuurt�de�RSZ�een�brief�naar�de�DAC�van�het�RIZIV�om�die�dienst�te�informeren�
over� de� beslissing� tot� niet-onderwerping� aan� de� sociale� zekerheid.� Vervolgens�
bezorgt�de�DAC�aan�de�ziekenfondsen�de�namen�van�de�werkgevers�en�van�de�
begunstigden� van� wie� onterecht� onderwerpingsdocumenten� werden� afgeleverd.�
De� ziekenfondsen� moeten� dan� het� nodige� doen� om� de� verjaring� van� alle� docu-
menten� te� stuiten� en� eventuele� regularisaties� uitvoeren.� Vervolgens� hebben� ze�
zes�maanden�de� tijd�om�te� laten�weten�welk�gevolg�aan�de�dossiers� in�kwestie�
werd�gegeven�en�meer�bepaald�hoe�het�staat�met�de�verzekerbaarheid�van�hun�
leden�op�dat�moment.�Als�het�ziekenfonds�zelfs�na�een�herinnering�niet�antwoordt�
op�de�brief�van�de�DAC,�wordt�het�dossier�ambtshalve�voor�onderzoek�naar�de�
controledienst�van�het�RIZIV�gestuurd.



116� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

214� Artikel�229� van� de� wet� van� 22�december�2008� houdende� diverse� bepalingen� (I)� die� van� kracht�
werd�op�1�januari�2009.

In�2008�werd�een�groot�dossier�over�socialezekerheidsfraude�geactualiseerd.�Bij�
dat� onderzoek� heeft� de� DAC� samengewerkt� met� de� gerechtelijke� autoriteiten.�
Het� onderzoek� heeft� aangetoond� dat� pseudowerknemers� van� fictieve� onderne-
mingen,� voornamelijk� in� de� schoonmaaksector,� die� via� de� DIMONA-aangifte�
(onmiddellijke�aangifte)�of�de�DmfA�zijn�aangegeven,�sociale�uitkeringen�konden�
aanvragen�en� meer� bepaald� uitkeringen�wegens� arbeidsongeschiktheid�of� moe-
derschap.�De�RSZ�heeft�aan�de�DAC�zijn�beslissing�meegedeeld�om�63�van�die�
fictieve�ondernemingen�te�schrappen.�Op�31�december�2008�stemde�de�schrap-
ping�van�die�ondernemingen�overeen�met�2.049�individuele�dossiers.

Gezien� de� omvang� van� de� opdracht,� heeft� de� administrateur� van� het� RIZIV� de�
aanzet� gegeven� om� een� werkgroep� op� te� richten� met� de� landsbonden� en� hun�
ziekenfondsen.� Bovendien� heeft� de� DAC� een� lijst� van� de� betrokken� personen�
bezorgd�aan�de�landsbonden,�alsook�alle�gegevens�die�noodzakelijk�waren�om�de�
vaststellingen�te�kunnen�doen.�

Op� basis� van� de� feedback� die� de� verzekeringsinstellingen� gaven� en� die� op�
31�december�2008� was� geanalyseerd,� blijkt� dat� zij� 659.143�euro� aan� onterecht�
betaalde�uitkeringen�hebben�vastgesteld.�De�inspecteurs�van�de�DAC�hebben�op�
hun� beurt� voor� het� jaar� 2008� in� totaal� 1.356.190� euro� aan� onterecht� betaalde�
uitkeringen�opgespoord,�wat�samengeteld�neerkomt�op�2.015.333�euro�aan�onte-
recht� betaalde� uitkeringen� die� voortvloeien� uit� gevallen� van� foutieve� of� fraudu-
leuze�onderworpenheid.

Naar�aanleiding�van�die�controle�werd�het�artikel�164�van�de�wet�van�14�juli�1994�
gewijzigd214�om�de�rechten�te�vrijwaren�van�personen�die�geen�actieve�rol�speel-
den�bij�de� fraude.�Dat�artikel�voorziet�namelijk� in�de�systematische� terugvorde-
ring� van� onterecht� betaalde� sommen� in� geval� van� aansluiting� in� een� verkeerde�
hoedanigheid�als�gevolg�van�bedrieglijke�handelingen�door�de�betrokkene.�Dankzij�
de�nieuwe�bepaling�wordt�enkel�de�fraudeur�zelf�gestraft,�zonder�afbreuk�te�doen�
aan�de�rechten�van�de�personen�ten�laste.

3.4 Financiële impact van de DACcontroles voor 2008

De�optelsom�van�alle�795�inbreuken�inzake�uitkeringen�die�door�de�controledien-
sten�van�het�RIZIV�en�door�de�ziekenfondsen�werden�vastgesteld�in�het�kader�van�
de� strijd� tegen� de� sociale� fraude,� bedroeg� op� 31� december� 2008� nagenoeg�
12,2�miljoen�euro.�

Die�cijfers�tonen�duidelijk�aan�dat�de�strijd�tegen�de�sociale�fraude�moet�worden�
voortgezet.�Die�vaststellingen�waren�voor�70�%�het�resultaat�van�de�kruising�van�
de�RSZ-gegevens�met�de�gegevens�van�het�RIZIV�inzake�uitkeringen�en�daarom�
hebben� de� ziekenfondsen� stappen� ondernomen� om� te� komen� tot� een� betere�
opsporing�van�niet-toegestane�cumulaties�op�basis�van�de�gegevens�waarover�zij�
beschikken.
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215� Artikelen�40�tot�42�van�de�bestuursovereenkomst�2010-2012.

3.5 Stand van zaken in verband met de indicatoren 

In�2009�is�de�DAC�gestart�met�de�ontwikkeling�van�indicatoren�en�heeft�de�dienst�
een�analyse�gemaakt� van�de�manier�waarop�de� ziekenfondsen�dossiers� van�fic-
tieve�onderwerpingen�behandelen.�De�DAC�heeft�daartoe�drie�indicatoren�gese-
lecteerd�waarmee�de� dienst� kan� nagaan�of� de� aanpak� van� de� ziekenfondsen�al�
dan�niet�bevredigend�is.

De�eerste�indicator�heeft�betrekking�op�het�aantal�dossiers�dat�de�ziekenfondsen�
al�dan�niet�afhandelen�op�basis�van�de�indicatoren�in�verband�met�foutieve�onder-
werpingen�die�ze�van�de�DAC�ontvangen.

De�tweede�indicator�heeft�betrekking�op�het�aantal�dossiers�waarvoor�onterechte�
betalingen�zijn�vastgesteld,� in�verhouding� tot�het�aantal�dossiers�die�de�zieken-
fondsen�verwerken.�Die�vergelijking�gebeurt�aan�de�hand�van�een�norm�die�geba-
seerd�is�op�het�gemiddelde�aantal�dossiers�waarvoor�de�inspecteurs�van�de�DAC�
onterechte�betalingen�hebben�vastgesteld.�Die�norm�bedraagt�42,95�%�(253�dos-
siers�met�onterechte�betalingen�op�een�totaal�van�589�door�de�DAC�onderzochte�
dossiers)�en�maakt�het�mogelijk�de�prestaties�van�de�ziekenfondsen�te�beoorde-
len�en�na�te�gaan�of�het�aantal�dossiers�waarvoor�onterechte�betalingen�zijn�vast-
gesteld,�overeenstemt�met�de�realiteit.�Er�is�gebleken�dat�de�ziekenfondsen�glo-
baal� gezien� minder� dossiers� met� onterechte� betalingen� hebben� (34,98�%).� Dat�
verschil� is�mogelijks� te�verklaren�door�het� feit�dat� ziekenfondsen�een�grondiger�
onderzoek� kunnen� instellen� naar� de� sociaal� verzekerde� alvorens� tot� een� defini-
tieve�conclusie�te�komen�over�de�verzekerbaarheid.

Tot�slot�onderzoekt�de�DAC�per�ziekenfonds�hoe�de�dossiers�kwalitatief�werden�
verwerkt,�door�de�dossiers�te�controleren�waarvoor�de�ziekenfondsen�onterechte�
betalingen�hebben�vastgesteld.

De� DAC� heeft� een� aantal� zwakke� punten� blootgelegd� in� de� werkwijze� van� de�
ziekenfondsen.�Aangezien� het� gaat� om� dossiers� die� meermaals� kunnen� worden�
herzien�op�basis�van�bijkomende�inlichtingen�die�zijn�verstrekt�door�de�RSZ,�door�
de�RVA�of�door�de�betrokkene�zelf,� is�het�absoluut�noodzakelijk�dat�een�coördi-
nator�erop�toeziet�dat�alle�betrokken�diensten�van�het�ziekenfonds�worden�geïn-
formeerd�over�de�gevolgen�van�de�herziening�van� iemands�verzekerbaarheid�en�
dat�het�RIZIV�voortdurend�wordt�geïnformeerd�over�de�evolutie�van�het�dossier.�

De�DAC�heeft�ook�aangehaald�dat�sommige�ziekenfondsen�er�niet�alles�aan�doen�
om�onterecht�betaalde�sommen�terug�te�vorderen.

4 Bestuursovereenkomst 2010-2012

De� bestuursovereenkomst�2010-2012� van� het� RIZIV� herneemt� de� projecten� in�
verband�met�socialefraudebestrijding�die�al�vervat�waren�in�de�wijzigingsclausule�
2009� bij� de� tweede� overeenkomst215,� waaronder� ook� de� verwerking� van� onte-
rechte�betalingen�en�vergissingen.�

In�het�kader�van�zijn�controle-,� informatie-�en�adviesopdracht�wil�het�RIZIV�een�
rapport� opstellen� over� de� significante� resultaten� van� de� acties� die� de� diverse�
inspectiediensten� van� het� RIZIV� hebben� ondernomen� op� het� vlak� van� de� strijd�
tegen�de�sociale�fraude.�Een�deel�van�het�verslag�gaat�over�de�indicatoren�in�het�
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prestatiemeetsysteem�die�het�mogelijk�maken�na�te�gaan�in�hoeverre�de�zieken-
fondsen�hun� interne�procedures�aanpassen�naar�aanleiding�van�de�controles�en�
aanbevelingen�van�de�DAC.�Op�termijn�zou�het�RIZIV�een�profiel�van�een�goed�
werkend�ziekenfonds�moeten�kunnen�opstellen�met�een�geïntegreerde�boordtabel�
waarin�de�prestatie-indicatoren�systematisch�worden�ingevuld.�

Uit� de� bestuursovereenkomst�blijkt� dat� het� RIZIV�de� ondernomen�acties� in� het�
kader�van�de�kruising�van�gegevens�zal�voortzetten�en�verbeteren.�Het�zal� jaar-
lijks,� voor� de� loontrekkenden,� de� niet-toegestane� cumulatie� opsporen� van� de�
ziekte-�en�invaliditeitsverzekering�met�de�bezoldiging�die�bij�de�RSZ�werd�aange-
geven.

In�2009�kon�door�de�kruising�van�gegevens�een�totaal�van�5.707.707�euro�aan�onte-
recht�betaalde�uitkeringen�worden�opgespoord.�In�datzelfde�jaar�hield�2.158.713�euro�
aan�onterecht�betaalde�uitkeringen�verband�met�gevallen�van�fictieve�en� fraudu-
leuze�onderwerpingen�aan�de�sociale�zekerheid.�

5 Conclusies

Het�RIZIV�koppelt�de�strijd�tegen�de�sociale�fraude�aan�de�ziekteverzekeringswet.�
Die�bepaalt�dat�wie�onterecht�een�uitkering�ontvangt�als�gevolg�van�een�vergis-
sing� of� van� fraude,� de� waarde� van� die� uitkering� moet� terugbetalen� aan� de� ver-
zekeringsinstelling.�Dat�is�een�erg�ruim�concept�dat�frauduleus�gedrag�wil�tegen-
gaan,� maar� ook� aanleidingen� tot� niet-toegestane� cumulaties� wil� opsporen� en�
voorkomen.�

Sinds�de�buitengewone�ministerraad�van�Gembloers�in�2004�en�de�oprichting�van�
de�Sociale�Inlichtingen-�en�Opsporingsdienst�(SIOD)�in�2006�om�de�strijd�te�cen-
traliseren�en�te�coördineren,�beschikken�de�socialezekerheidsinstellingen�en�hun�
inspectiediensten�over� efficiënte� middelen� om� onregelmatigheden� op� te� sporen�
(bv.�door�de�kruising�van�databanken).�Gezien�de�grote�bedragen�aan�onterecht�
betaalde�of� frauduleuze�uitkeringen�die� in�2008�en� in�2009�werden�vastgesteld,�
worden�die�controles�elk�jaar�opnieuw�uitgevoerd.

Volgens�het�RIZIV�moet�de�strijd� tegen�de�sociale� fraude�ook�bijdragen�tot�een�
beter�beheer�van�de�ziekenfondsen.�Om�onterechte�betalingen�te�vermijden,�moet�
immers�worden�gesleuteld�aan�de�procedures�voor�de�toekenning�van�uitkeringen�
en�moeten�de�ziekenfondsen�optimaal�gebruik�maken�van�de�instrumenten�die�tot�
hun�beschikking�staan.

Het�Rekenhof�zal�de�effectieve�implementatie�van�die�instrumenten�van�nabij�blijven�
volgen.
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216� Nationale�Bank�van�België,�Jaarverslag 2009 – Economische en financiële ontwikkeling,�p.�105-107.
217� Wet�van�19�juni�2009�houdende�diverse�bepalingen�over�tewerkstelling�in�tijden�van�crisis.
218� Het�begrip�flexicurity�verwijst�naar�een�arbeidsmarkt�waarbij�flexibiliteit�samengaat�met�jobzeker-

heid.

Tijdelijke crisismaatregelen – Uitvoering door de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Om tijdens de economische crisis ontslagen te vermijden, voerde de regering 
voor 2009 en 2010 tijdelijke crisismaatregelen in op het vlak van tewerkstelling. 
De aanvragen voor crisistijdskrediet en crisisschorsing voor bedienden konden 
adequaat worden verwerkt door de RVA. Het aantal aanvragen bleef weliswaar 
lager dan verwacht. Voorts liep de uitbe taling door de RVA van de crisispremie, 
bij het begin van zijn invoering in 2010, vertraging op doordat de uitvoeringsbe
sluiten laattijdig werden gepubliceerd en de reglementering diverse wijzigingen 
onderging.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

De� economische� crisis� had� vanaf� het� vierde� kwartaal� van� 2008� een� negatieve�
invloed�op�de�werkgelegenheid�en�zorgde�onder�meer�voor�een�sterke� toename�
aan�tijdelijke�werklozen.�Zo�ontvingen�in�het�tweede�kwartaal�van�2009�gemiddeld�
229.000� werknemers� een� vergoeding� voor� tijdelijke� werkloosheid� van� de� RVA,�
bijna�90�%�meer�dan�in�hetzelfde�kwartaal�een�jaar�voordien216.�De�regering�werkte�
in�samenwerking�met�de�sociale�partners� in�december�2008�een� relanceplan�uit�
om� het� vertrouwen� in� de� economie� te� herstellen� en� voerde� in� juni� 2009� bijko-
mende�tijdelijke�crisismaatregelen�in217.

Door�gebruik�te�maken�van�die�maatregelen�hoeven�ondernemingen�minder�snel�
tot�ontslag�over�te�gaan�en�verhoogt�de�flexicurity�van�de�arbeidsmarkt218.�In�het�
Belgische�vooruitgangsrapport�2009�over�de�Lissabonstrategie�worden�de� tijde-
lijke�crisismaatregelen�trouwens�beschouwd�als�een�van�de�belangrijke�maatrege-
len�binnen�de�prioritaire�as�Globale werkgelegenheidsstrategie.

1.2 Wettelijk en reglementair kader

Het�Rekenhof�onderzocht�de�uitvoering�van�de�tijdelijke�crisismaatregelen�op�het�
vlak�van�tewerkstelling,�ingevoerd�bij�de�wetten�van�19�juni�2009�houdende�diverse�
bepalingen�over�tewerkstelling�in�tijden�van�crisis�(crisistijdskrediet�en�crisisschor-
sing)�en�30�december�2009�houdende�diverse�bepalingen�(crisispremie).

1.3 Onderzoeksmethode

De� onderzoeksactiviteiten� vonden� plaats� van� juni� 2009� tot� en� met� september�
2010.� Informatie�werd�geput�uit�documentenanalyse�en� interviews�met�de�RVA-
diensten.
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219� Een�derde�maatregel,�de�collectieve�arbeidsduurvermindering,�behoort�tot�de�bevoegdheid�van�de�
RSZ.

220� Wet�van�30�december�2009�houdende�diverse�bepalingen.�Daarnaast�heeft�de�regering�eind�2009�
ook� het� winwinaanwervingsplan� ingevoerd� voor� bepaalde� groepen� van� werkzoekenden.�Deze�
maatregel,�die�loopt�tot�eind�2011,�wordt�hier�niet�verder�besproken.

221� Wet�van�30�december�2009.
222� De�wet� van�19�mei�2010�houdende� fiscale� en�diverse�bepalingen� verlengde�de�maatregelen� tot�

30�september�2010.�De�maatregelen�werden�nadien�bij�koninklijk�besluit�van�28�september�2010�
verlengd�tot�31�december�2010.

1.4 Tegensprekelijke procedure

De�bevindingen�van�het�Rekenhof�werden�op�8�september�2010�meegedeeld�aan�
de�minister� van�Werk�en�aan�de�administrateur-generaal� van�de�RVA.�Het�ant-
woord�van�de�RVA� is�opgenomen� in�punt�8�van�dit�artikel.�De�minister�had�niet�
geantwoord�bij�de�afsluiting�van�dit�Boek.

2 Drie tijdelijke crisismaatregelen bij de RVA

De�RVA�was�vanaf�juli�2009�verantwoordelijk�voor�de�uitvoering�van�twee�nieuwe�
maatregelen:�het�crisistijdskrediet�voor�arbeiders�en�bedienden�en�de�crisisschor-
sing�voor�bedienden219.�Vanaf�1�januari�2010�kwam�er�de�crisispremie�voor�arbei-
ders�bij220.

Bij�het�crisistijdskrediet�kunnen�ondernemingen� in�de�private�sector�de�arbeids-
duur�van�hun�werknemers�met�een�vijfde�of�de�helft�verminderen�voor�een�maxi-
mumduur�van�zes�maanden�en�ontvangen�de�betrokken�werknemers�een�uitkering�
van�de�RVA.� In� tegenstelling�tot�het�gewone�tijdskrediet� is�het�crisistijdskrediet�
geen�recht�in�hoofde�van�de�werknemer,�maar�wordt�het�individueel�tussen�werk-
gever�en�werknemer�overeengekomen.

Een� tweede� maatregel� is� de� crisisschorsing� voor� bedienden.� Ondernemingen� in�
moeilijkheden� kunnen� de� arbeidsovereenkomst� voor� hun� bedienden� schorsen�
wegens�economische�redenen�waarvoor�de�bediende�een�crisisuitkering�ontvangt�
van�de�RVA,�verhoogd�met�een�supplement�van�de�werkgever.�De�overeenkomst�
kan�ofwel�volledig�worden�geschorst�voor�maximaal�zestien�weken�ofwel�gedeel-
telijk�voor�26�weken.

Bedrijven�kunnen�deze�beide�maatregelen�toepassen�als�ze�erkend�zijn�als�onder-
neming�in�moeilijkheden.�Ze�moeten�hiertoe�voldoen�aan�de�volgende�voorwaarde:�
een�daling�met�minstens�20�%�van�hun�omzet,�productie�of�bestellingen�ofwel�een�
tijdelijke� werkloosheidsgraad� van� minstens� 20�%.� Bovendien� moet� de� onderne-
ming�beschikken�over�een�collectieve�arbeidsovereenkomst�(CAO)�of�een�onder-
nemingsplan� dat� is� goedgekeurd� door� de� Commissie� Ondernemingsplannen�
(opgericht�binnen�de�FOD�Werkgelegenheid,�Arbeid�en�Sociaal�Overleg�–�FOD�
Waso)�en�die�het�gebruik�van�de�maatregelen�toelaten.

Beide� maatregelen� zouden� aanvankelijk� gelden� van� juli� tot� december� 2009,�
maar�de�regering�verlengde�ze�eerst�tot�30�juni�2010�en�versoepelde�tegelijker-
tijd�de�voorwaarden�(een�daling�met�15�%�van�omzet,�productie�of�bestellingen�
volstaat)221.�Nadien�zijn�de�maatregelen�nog�tweemaal�verlengd�tot�31�decem-
ber�2010222.
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223� Wet� van� 28�april�2010� houdende� diverse� bepalingen;� koninklijk� besluit� van� 15�februari�2010� tot�
uitvoering� van� artikel�154� van� de� wet� van� 30�december�2009� houdende� diverse� bepalingen;�
koninklijk�besluit�van�13�juni�2010�tot�wijziging�van�het�koninklijk�besluit�van�15�februari�2010.

224� Die�doelstelling�uit�de�bestuursovereenkomst�2009�werd�op�nationaal�vlak�bereikt�(95,53�%),�maar�
dertien�van�de�30�werkloosheidsbureaus�bleven�in�2009�onder�de�doelstelling�van�95,5�%.

Bij�de�eerste�verlenging�van�de�maatregelen�werd�ook�een�derde�tijdelijke�maat-
regel� ingevoerd,�met� name�de� crisispremie� voor� arbeiders.�Ontslagen�arbeiders�
hebben� vanaf� 1� januari� 2010� recht� op� een� bijkomende� premie� van� de� RVA�
(1.111�euro)�en�van�hun�werkgever�(555�euro).�De�RVA�neemt�echter�de�premie�
volledig� ten� laste�als�de�werkgever�crisistijdskrediet,�economische�werkloosheid�
voor�minstens�vier�weken�of�collectieve�arbeidsduurvermindering�heeft�toegepast�
of�als�de�werkgever�met�minder�dan�tien�werknemers�vrijgesteld� is�van�betaling�
door�de�Commissie�Ondernemingsplannen.�Na�de� invoering�zijn�er�nog� retroac-
tieve�wijzigingen�in�de�reglementering�doorgevoerd�zodat�de�RVA�in�meer�geval-
len�de�volledige�premie�moet�betalen223.

3 Uitvoering van de maatregelen

De� RVA� nam� proactief� een� aantal� maatregelen� om� het� crisistijdskrediet� en� de�
crisisschorsing�uit�te�voeren.�Zo�werden�er�35�contractuelen�aangeworven�waar-
voor� de� Rijksdienst� in� 2009� en� 2010� telkens� een� bijkomend� personeelskrediet�
ontving�van�657.000�euro.�Onder�meer�door�die�aanwervingen�kon�de�kwaliteits-
doelstelling�van�95,5�%�correcte�beslissingen�met�betrekking�tot�het�recht�op�uit-
keringen�in�2009�nipt�worden�gehaald224.

Daarnaast�moesten�voor�een�vlotte�verwerking�de�aanvragen�crisisschorsing�ver-
plicht�elektronisch�worden� ingediend�en�werden� in�2009�de� interne�controles�bij�
de�werkloosheidsbureaus�een�aantal�maanden�minder� frequent� toegepast� zodat�
die�bureaus�zich�volledig�konden�toeleggen�op�de�tijdige�verwerking�van�de�aan-
vragen.�Ook�een�zogenaamd�solidariteitsplan�zorgde�voor�een�efficiëntere�werk-
verdeling�tussen�de�werkloosheidsbureaus.

Door� die� voorbereiding� van� de� crisismaatregelen� leverde� de� uitvoering� slechts�
beperkte�tijdelijke�problemen�op.�Die�situeerden�zich�bij�de�samenwerking�met�de�
Commissie�Ondernemingsplannen�en�de�Nationale�Arbeidsraad�(NAR)�of�werden�
veroorzaakt�door�een�wijzigende�reglementering.

3.1 Erkenning als onderneming in moeilijkheden

Het�beheerscomité�van�de�RVA�besloot�in�juni�2009�dat�de�erkenning�als�onder-
neming� in� moeilijkheden,� toegekend� door� de� Commissie� Ondernemingsplannen�
van�de�FOD�Waso,�niet�opnieuw�moest�worden�onderzocht�bij�aanvragen�crisis-
tijdskrediet�en�crisisschorsing�bij�de�werkloosheidsbureaus.�Die�beslissing�moest�
zorgen� voor� een� duidelijkere� taakverdeling� tussen� de� RVA� en� de� commissie� en�
had�als�voordeel�dat�tegenstrijdige�standpunten�werden�vermeden�en�de�adminis-
tratieve�last�voor�de�werkgevers�werd�verminderd.

Midden� 2009� was� er� echter� geen� elektronische� communicatie� tussen� de� FOD�
Waso�en�de�RVA�over�de�goedgekeurde�ondernemingsplannen.�In�augustus�2009�
bleek�ook�dat�de�FOD�de�aanvragen�tot�goedkeuring�van�de�ondernemingsplan-
nen� niet� steeds� binnen� de� wettelijk� bepaalde� termijn� van� veertien� dagen� kon�
behandelen.�Werkgevers�konden�dan�op�eigen�risico�de�kennisgeving�crisisschor-
sing�bedienden�verrichten.�Het�werkloosheidsbureau�hield�de�beslissing�over�deze�
kennisgevingen�dan� in�beraad� totdat�de�werkgever�de�goedkeuring�had�ontvan-
gen�van�de�commissie.
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225� Artikel�67�van�de�bestuursovereenkomst�2009�tussen�de�Staat�en�de�RVA�stelt�dat�de�Staat�elk�
voorontwerp�van�wet�of�besluit�die�de�instelling�moet�toepassen�voor�advies�moet�voorleggen�aan�
het�beheersorgaan�van�de�instelling.

226� Koninklijk�besluit�van�11�februari�2010�betreffende�de�uitvoering�van�artikel�153,�§�2�van�de�wet�
van�30�december�2009�houdende�diverse�bepalingen,�betreffende�de�erkenning�als�onderneming�
in�moeilijkheden�van�de�ondernemingen�met�minder�dan�tien�werknemers.

227� Koninklijk�besluit�van�15�februari�2010� tot�uitvoering�van�artikel�154�van�de�wet�van�30�decem-
ber�2009�houdende�diverse�bepalingen,�betreffende�de�crisispremie.

3.2 Overgang van crisistijdskrediet naar gewoon tijdskrediet

De�overgang�van�het�crisistijdskrediet�naar�het�gewone�deeltijdse�tijdskrediet�gaf�
aanleiding�tot�problemen.�Werknemers�moeten�twaalf�maanden�hebben�gewerkt�
om�tijdskrediet�te�bekomen.�Indien�aan�die�voorwaarde�niet�is�voldaan,�kunnen�in�
sommige�gevallen�periodes�worden�geneutraliseerd�of�gelijkgesteld�met�tewerk-
stelling.� Voor� de� periodes� van� crisistijdskrediet� en� crisisschorsing� was� hiervoor�
een�aanpassing�noodzakelijk�van�de�CAO�77bis.

De� minister� van� Werk� deed� een� adviesaanvraag� aan� de� Nationale� Arbeidsraad�
(NAR)�op�18�september�2009�om�de�overgang�van�het�crisistijdskrediet�naar�het�
gewone� tijdskrediet� mogelijk� te� maken.� De� sociale� partners� sloten� op� 29� janu-
ari�2010�hierover�een�akkoord,�maar�door�tijdelijke�problemen� in�verband�met�de�
samenstelling�van�de�NAR�kwam�deze�aanpassing�er�pas�op�2� juni�2010�met�de�
CAO�77septies.�De�RVA�koos�ervoor�om�het�akkoord�van�de�sociale�partners�nog�
niet�toe�te�passen�voordat�de�CAO�effectief�werd�gewijzigd.�De�aanvragen�werden�
in�afwachting�terecht�niet�behandeld.

3.3 Crisispremie

Na�het�afspringen�van�de�onderhandelingen�over�een�eenheidsstatuut�voor�arbei-
ders�en�bedienden�legde�de�regering�eind�2009�de�crisispremie�op�aan�de�sociale�
partners.�Mede�door�een�gebrek�aan�onderlinge�consensus�over�de�invoering�zijn�
de�toepassingsvoorwaarden�nadien�nog�verschillende�keren�gewijzigd.

Bij�de� invoering�van�het�crisistijdskrediet�en�de�crisisschorsing�werd�er�over�het�
wetsontwerp�voorafgaand�advies�gevraagd�aan�het�beheerscomité�van�de�RVA,�
overeenkomstig�de�bestuursovereenkomst�van�de�RVA225.�Dit�was�echter�niet�het�
geval�bij�de�wet�die�de�crisispremie�invoerde�zodat�de�RVA�hier�niet�proactief�kon�
optreden.�Pas� in� februari�2010�werden�de�uitvoeringsbesluiten�gepubliceerd�die�
de� vrijstellingsvoorwaarden� voor� werkgevers� met� minder� dan� tien� werknemers�
vaststellen226�alsook�de�uitvoering�van�de�betaling�van�de�crisispremie�regelen227.�
De� toepassing� van� de� premie� verliep� dan� ook� de� eerste� maanden� van� 2010� in�
grote�rechtsonzekerheid.�Alhoewel�de�RVA�aan�de�hand�van�de�ontwerpbesluiten�
op�zeer�korte�termijn�een�aanvraagformulier�opstelde,�kon�echter�bij�gebrek�aan�
uitvoeringsbesluiten� in� januari�en� februari�2010�geen�enkele�premie�worden�uit-
betaald.
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4 Gebruik van de maatregelen

4.1 Aanvragen

Tabel 1 – Aantal aanvragen van ondernemingen in moeilijkheden

Aanvragen 
crisistijdskrediet

Aanvragen 
crisisschorsing

Aanvragen voor 
beide maatregelen

Aanvragen�2009 253 1.000 380
Aanvragen�2010 � 67 554 150
Totaal 320 1.554 530

Bron:�financiële�diensten�RVA

De�RVA�ontving�tot�eind�augustus�2010�2.404�aanvragen�van�ondernemingen�om�
gebruik� te� maken� van� de� crisismaatregelen.� 13�%� daarvan� had� betrekking� op��
crisistijdskrediet,�65�%�op�crisisschorsing�en�22�%�op�beide�maatregelen.�4�%�van�
de�aanvragen�werd�geweigerd.

De� verlenging� van� de� maatregelen� na� 31� december� 2009� zorgde� voor� een�
beperkte� instroom�van�nieuwe�gebruikers.�Het�zijn�vooral�de�ondernemingen�die�
in� 2009� een� ondernemingsplan� indienden� en� een� erkenning� van� onderneming� in�
moeilijkheden�kregen,�die�in�2010�verder�van�de�maatregelen�gebruik�maakten.

4.2 Crisistijdskrediet

Vanaf�de�invoering�in�juli�2009�tot�eind�juli�2010�namen�4.283�verschillende�werk-
nemers� crisistijdskrediet� op.� Tot� 31� augustus� 2010� maakten� 850� verschillende�
ondernemingen�hiervan�gebruik.�Werknemers�uit�het�Waals�Gewest�maakten�er�
in�juli�2010�het�meeste�gebruik�van�(55�%).�Voor�het�Vlaams�Gewest�was�dat�40�%�
en�voor�het�Brussels�Hoofdstedelijk�Gewest�5�%.�Het�merendeel�van�de�gebrui-
kers�van�het�crisistijdskrediet�(85�%)�koos�voor�een�vermindering�van�de�arbeids-
duur�met�een�vijfde.�Een�klein�aantal�gebruikers�(15�%)�maakte�van�het�crisistijds-
krediet� gebruik� om� halftijds� te� gaan� werken.� Dit� crisistijdskrediet,� dat� bestaat�
naast�het�gewone� tijdskrediet�dat� zelf� in�2009�met�7,5�%� is� toegenomen,�verte-
genwoordigde�in�juli�2010�amper�0,4�%�van�het�totaal�aantal�personen�met�tijds-
krediet�of�loopbaanonderbreking�(exclusief�de�specifieke�vormen).

4.3 Crisisschorsing

Van�juli�2009�tot�eind�juli�2010�waren�19.295�bedienden�voor�ten�minste�één�dag�
tijdelijk�werkloos.�Tot�augustus�2010�maakten�2.084�verschillende�ondernemingen�
hiervan�gebruik.�Tijdens�de�eerste�zeven�maanden�van�2010�waren�er�maandelijks�
gemiddeld� 6.598� bedienden� van� wie� de� arbeidsovereenkomst� tijdelijk� was�
geschorst�met� een� piek� in� januari� 2010� (10.277� tijdelijke�werkloze� bedienden).�
Sinds�de�verlenging�van�de�maatregel�voor�2010�zijn�er�tot�juni�2010�3.886�nieuwe�
bedienden� bijgekomen� die� van� het� stelsel� crisisschorsing� gebruik� maakten.� In�
tegenstelling� tot� het� crisistijdskrediet� werd� van� de� crisisschorsing� in� juli� 2010�
vooral�gebruik�gemaakt� in�het�Vlaams�Gewest�(71�%)�en� in�mindere�mate� in�het�
Waals� Gewest� (24�%)� en� het� Brussels�Hoofdstedelijk�Gewest� (5�%).� Het� aantal�
bedienden�met�crisisschorsing�vertegenwoordigde�toen�slechts�3�%�van�het�totaal�
aantal�tijdelijke�werklozen.
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4.4 Crisispremie

De� crisispremie� trad� in� werking� vanaf� 1� januari� 2010.� Tot� 9� september� 2010�
ontving�de�RVA�hiervoor�17.060�aanvragen.�Na�de�bekendmaking�van�de�uitvoe-
ringsbesluiten�in�februari�werden�tot�mei�nog�maar�972�betalingen�verricht.�In�de�
daaropvolgende� maanden� werd� een� groot� aantal� crisispremies� uitbetaald.� Zo�
werden�tot�augustus�2010�in�totaal�14.265�betalingen�verricht�voor�11.443�ver-
schillende�personen.�Het�merendeel�van�de�premies�valt�slechts�deels�ten�laste�
van�de�RVA�(72�%).�In�26�%�van�de�gevallen�betaalt�de�RVA�de�volledige�premie�
en�bij�de�overige�2�%�werd�de�aanvraag�afgewezen.�De�begunstigden�komen�voor�
52�%�uit�het�Vlaams�Gewest,�40�%�uit�het�Waals�Gewest�en�8�%�uit�het�Brussels�
Hoofd�stedelijk�Gewest.

5 Budgettaire impact

Tabel 2 – Begroting en uitgaven crisismaatregelen (in miljoen euro)

Begroting 2009 Uitgaven 2009  
(6 maanden)

Geraamde 
uitgaven 2010  
(12 maanden)

Crisistijdskrediet 18,3 � 2,2 � 4,1
Crisisschorsing 75,5 � 9,4 23,8
Crisispremie nvt* nvt 27,1
Totaal 93,8 11,6 55,0

Bron:�financiële�diensten�RVA
*�nvt�=�niet�van�toepassing

Het� crisistijdskrediet� en� de� crisisschorsing� waren� voor� 2009� en� 2010� telkens��
initieel�begroot�op�93,8�miljoen�euro.

Uit� bovenstaande� tabel� blijkt� dat� het� begrote� bedrag� eind� 2009� maar� in� zeer�
beperkte�mate�is�aangewend.�Ondanks�het�feit�dat�de�regelingen�rond�crisistijds-
krediet� en� crisisschorsing� tijdig� door� de� RVA� waren� uitgewerkt,� werd� in� 2009�
slechts�12,4�%� (11,6�miljoen�euro)� van�het�begrote�bedrag�effectief�uitgegeven.�
Zo� werd� 2,2� miljoen� euro� uitgegeven� aan� vergoedingen� voor� crisistijdskrediet.�
Dat�is�1,2�%�van�de�uitgaven�voor�het�gewone�stelsel�van�deeltijds�tijdskrediet�in�
dezelfde� periode� (178,9� miljoen� euro).� Voor� tijdelijke� werkloosheid� werd� in� het�
tweede�semester�van�2009�voor�393,9�miljoen�euro�vergoedingen�aan�arbeiders�
uitbetaald�tegenover�9,4�miljoen�euro�aan�bedienden�(2,4�%).

In�2010�werd�het� initieel�krediet�van�93,8�miljoen�euro�eerst�herleid�tot�36,5�mil-
joen�euro,�ondanks�de�versoepeling�van�de�voorwaarden�(zie�punt�2),�de�uitbreiding�
tot�negen�maanden�en�de�budgettering�van�de�bijkomende�maatregel�crisispremie.�
Nadien�herraamde�de�RVA�de�totale�uitgaven�voor�2010�op�55,0�miljoen�euro.

De� geraamde�uitgave� voor� de� crisispremie�die� oorspronkelijk� 50,0�miljoen�euro�
bedroeg,�werd�in�2010�eerst�teruggebracht�tot�slechts�5,0�miljoen�euro�en�nadien�
terug�verhoogd�tot�27,1�miljoen�euro.
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228� Artikel�27� §�2� van� de� wet� van� 19�juni�2009� houdende� diverse� bepalingen� over� tewerkstelling� in�
tijden�van�crisis.

229� Het�FSO�financiert�33�%�van�de�werkloosheidsuitkeringen�voor� tijdelijke�werkloosheid�arbeiders.�
De�RVA�moet�voor�6�%�daarvan�bijdragen�tot�de�financiering�van�het�vakantiegeld�van�bepaalde�
arbeiders�en�stort�het�door�naar�de�RJV.

230� Koninklijk�besluit�van�25�juni�2010� tot�wijziging�van�het�koninklijk�besluit�van�23�maart�2007� tot�
uitvoering� van� de� artikelen�2,� 3°,� b,� 28,� §�2,� en� 53� van� de� wet� van� 26�juni�2002� betreffende� de�
sluiting�van�de�ondernemingen.

6 Tussenkomst FSO

Naar�analogie�met�de� tijdelijke�werkloosheid�voor�arbeiders�bepaalt�de�wet�dat�
het�Fonds�tot�Vergoeding�van�de�in�Geval�van�Sluiting�van�Ondernemingen�ont-
slagen�Werknemers�(FSO)�een�deel�van�het�bedrag�van�de�crisisuitkeringen�voor�
bedienden�voor�zijn�rekening�moet�nemen228.�Aangezien�er�lange�tijd�onduidelijk-
heid�was�over�het�percentage�dat�in�2009�ten�laste�van�het�Fonds�was229,�betaalde�
het�FSO�in�2009�geen�voorschotten�aan�de�RVA�en�zal�het�de�totale�afrekening�
crisisschorsing�2009�slechts�betalen�na�publicatie� in� juni�2010�van�het�koninklijk�
besluit�waarin�het�tussenkomstpercentage�uiteindelijk�is�vastgesteld�(op�27�%)230.

7 Conclusie

De� regering� voerde�het� crisistijdskrediet� en�de� crisisschorsing� in� om�het� aantal�
ontslagen�te�beperken� in� tijden�van�economische�crisis.�Als�deel�van�een�beleid�
tot�beperking�van�de�arbeidsduur�hadden�deze�maatregelen�tot�doel�het�behoud�
van�vaste�banen�positief�te�beïnvloeden.

In�2009�handelde�de�RVA�proactief�om�die�tijdelijke�maatregelen�tijdig�te�kunnen�
uitvoeren.�

Uit�de�onderbenutting�van�het�budget�blijkt�dat�de�twee�maatregelen�in�2009�niet�
het�verwachte�gebruik�kenden.

Wegens�het�voortduren�van�de�economische�crisis� in�2010�heeft�de�regering�de�
maatregelen�tot�driemaal�toe�verlengd,�de�voorwaarden�versoepeld�en�de�crisis-
premie�ingevoerd.

Al�bij�al�bleef�het�gebruik�van�die�maatregelen�ook� in�2010�beperkt.�Het�aantal�
uitbetaalde� crisispremies� bleef� eveneens� ruim� onder� de� oorspronkelijke� raming.�
Het�uitbetalen�van�crisispremies�was�daarenboven�de�eerste�maanden�onmogelijk�
door� het� ontbreken� van� uitvoeringsbesluiten�en� onduidelijkheid� over� de� toepas-
singsvoorwaarden.

8 Reactie van de RVA

In� zijn� antwoord� van� 7� oktober� 2010� waarin� geactualiseerde� gegevens� werden�
verstrekt� die� in� bovenstaand� verslag� zijn� opgenomen,� merkt� de� administrateur-
generaal�van�de�RVA�op�dat�het�budget�slechts�één�element�is�om�de�maatrege-
len�te�beoordelen.�Hij�meent�dat�men�het�resultaat�ook�positief�kan�zien.�
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De� strikt� opgelegde� voorwaarden� (beperking� tot� de� ondernemingen� in� moeilijk-
heden,�verplichting�om�een�collectieve�arbeidsovereenkomst�of�ondernemingsplan�
te�sluiten)�hebben�volgens�hem�goed�gefunctioneerd�en�hebben�het�gebruik�van�
de� maatregelen� (tijdelijke� werkloosheid� bedienden� en� crisistijdskrediet)� beperkt�
tot�de�werkelijke�noden�van�de�ondernemingen.�Samen�met�andere�maatregelen�
van� het� relanceplan� zorgen� deze� maatregelen� volgens� Eurostat� en� de� OESO�
ervoor� dat� het� verlies� aan� arbeidsplaatsen� meer� kon�worden� beperkt� dan� in� de�
andere�Europese�landen.
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231� Rekenhof,� 164e�Boek,� Volume�I,� p.�429;� 165e�Boek,� Volume�I,� p.�396� en� 166e�Boek,� Volume�I,�
p.�487.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.

232� Artikel�40,�§�1,�van�de�gecoördineerde�wet�van�14�juli�1994�betreffende�de�verplichte�verzekering�
voor�geneeskundige�verzorging�en�uitkeringen.

233� Voor�het�begrotingsjaar�2000�werd� in�de�wetgeving�een�basisbedrag�van�12.412,7�miljoen�euro�
vastgelegd�om�de�groeimarge�van�2,5�%�te�berekenen�die�van�toepassing�zou�zijn�vanaf�2001.

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) – 
Toepassing van de groeinorm voor de geneeskundige verzorging 

De groeinorm van 4,5 % die sinds 2004 wordt gehanteerd om de begrotingsdoel
stelling inzake geneeskundige verzorging vast te stellen, bepaalt jaarlijks de 
begrotingsenveloppe in die sector. Sinds 2005 wordt een belangrijk deel van die 
enveloppe niet uitgegeven, waardoor er geregeld overschotten zijn. 

Met die overschotten kon het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige 
Verzorging worden opgericht. Dat fonds moet ten vroegste vanaf 2012 de 
behoeften dekken die samenhangen met de vergrijzing van de bevolking. Sinds 
2007 werd een totaal bedrag van 922 miljoen euro opzijgezet. 

Door de manier waarop de begrotingsdoelstelling wordt vastgelegd, ontstaan er 
liquiditeitsoverschotten bij de verzekeringsinstellingen. Dat leidt tot problemen 
bij de tenuitvoerlegging van het mechanisme van de financiële verantwoordelijk
heid. Er worden echter maatregelen genomen om de omvang van de liquiditeits
overschotten en de boni bij de verzekeringsinstellingen te beperken.

1 Context

In� het� perspectief� van� de� economische� en� monetaire� uitbouw� van� Europa� heeft�
België�zichzelf�een�restrictief�begrotingsbeleid�opgelegd.�Daarmee�wil�het�de�cri-
teria�kunnen�naleven�die�de�Europese�Unie� in�verband�met�het�begrotingstekort�
en�de�rijksschuld�heeft�vastgelegd.�

In� dat� kader� heeft� de� sector� van� de� geneeskundige� verzorging� vanaf� 1995� de�
toename�van�zijn�uitgaven�beperkt�door�een�jaarlijkse�groeinorm�goed�te�keuren�
die�werd�verankerd�in�de�wetgeving�op�geneeskundige�verzorging�en�uitkeringen.�
Sinds� 2004� ligt� die� norm� 4,5�%� ten� opzichte� van� het� basisbedrag� dat� in� de� wet�
was�vastgelegd�voor�het�jaar�2004.�

In� zijn�voorgaande�boeken�heeft�het�Rekenhof�de�weerslag�van�deze�groeinorm�
op�de�uitgaven�van�de�sector�van�de�geneeskundige�verzorging�onderzocht231.�

Het� beschrijft� hierna� de� evolutie� van� die� norm� tot� 2009,� de� perverse� effecten�
ervan�op�het�thesauriebeheer�tussen�het�RIZIV�en�de�verzekeringsinstellingen�en�
de�ingevoerde�correctiemechanismen.�Het�wijst�ook�op�de�toepassingsmoeilijkhe-
den�van�die�norm�op�het�mechanisme�van�financiële�verantwoordelijkheid�van�de�
verzekeringsinstellingen.�

2 Evolutie van de begrotingsnorm

Vanaf� 1995� heeft� de� sector� van� de� geneeskundige� verzorging� een� groeinorm�
goedgekeurd�die�werd�verankerd� in�de�wetgeving�betreffende�de�verplichte�ver-
zekering� voor� geneeskundige� verzorging� en� uitkeringen232.� Van� 1995� tot� 1999�
bedroeg�die�norm�1,5�%.�Tussen�2001�en�2003�werd�die�op�2,5�%233�gebracht.�Dat�
bleek�echter�niet� toereikend�te�zijn�om�de�opvallende�evoluties�van�de�uitgaven�
voor�geneeskundige�verzorging�te�dekken.�
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234� Artikel�40�van�de�gecoördineerde�wet�van�14�juli�1994�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�
geneeskundige� verzorging� en� uitkeringen� bepaalt� een� nieuw� basisbedrag� van� 16.257,8� miljoen�
euro�voor�het�begrotingsjaar�2004�en�bepaalt�dat�een�constante�groeinorm�van�4,5�%�zal�worden�
toegepast�voor�de�latere�jaren.�

235� De�gezondheidsindex�is�in�werking�getreden�door�het�koninklijk�besluit�van�24�december�1993.�Hij�
wordt�berekend�door�sommige�producten�uit�de�korf�van�het�indexcijfer�van�de�consumptieprijzen�
te�lichten,�namelijk�alcoholische�dranken,�tabak�en�brandstoffen,�met�uitzondering�van�LPG.�

236� Artikel�40,�§�1,�van�de�gecoördineerde�wet�van�14�juli�1994�betreffende�de�verplichte�verzekering�
voor�geneeskundige�verzorging�en�uitkeringen�biedt�de�mogelijkheid�om�naast�de�groeinorm�ook�
rekening�te�houden�met�uitzonderlijke�en�bijzondere�uitgaven

De�behoeften�van�de�bevolking� inzake�geneeskundige�verzorging�evolueren�niet�
lineair.� Sommige� determinerende� factoren,� zoals� de� bevolkingstoename� en� de��
vergrijzing,� zijn� goed� geïdentificeerd.� Andere� zijn� minder� voorspelbaar,� zoals� de�
evolutie�van�de�geneeskundige�praktijken�en�het�aantal�ziektegevallen.�In�die�con-
text�leverde�het�hanteren�van�een�te�strikte�begrotingsnorm�bij�de�begrotingsop-
maak�moeilijkheden�op�om�belangrijke�en�herhaalde�begrotingstekorten�te�finan-
cieren.� De� wetgever� wenste� daarom� in� 2004� ruimere� begrotingskredieten� ter�
beschikking� te� stellen� om� een� antwoord� te� bieden� op� alle� onzekerheden� die�
samenhangen� met� het� groeiritme� en� het� groeivolume� van� de� uitgaven� inzake�
geneeskundige� verzorging.� Daarom� heeft� hij� een� groeinorm� van� 4,5�%� goed-
gekeurd234.�

Naast�de�verhoging�met�4,5�%�wordt�ook�een�stijgingspercentage�toegevoegd�om�
de�groei�van�de�begrotingsdoelstelling�te�koppelen�aan�de�evolutie�van�de�prijzen,�
die�op�dat�vlak�wordt�gemeten�door�de�gezondheidsindex235.�

Die� gezondheidsindex� wordt� jaarlijks� geraamd� bij� het� vaststellen� van� de� begro-
tingsdoelstelling.�Nadien�wordt�hij�niet�aangepast�aan�de�werkelijke�prijsevolutie.�

De� groeinorm� en� de� gezondheidsindex� zijn� niet� de� enige� redenen� waarom� de�
begrotingsdoelstelling�werd�opgetrokken.�De�Algemene�Raad�van�de�verzekering�
voor�geneeskundige�verzorging�kan�bepaalde�uitzonderlijke�of�bijzondere�uitgaven�
in�de�begroting�opnemen�bovenop�de�begrotingsdoelstelling236.�Dergelijke,�zoge-
heten�“exogene”�uitgaven�werden�gebudgetteerd�in�2005,�2006�en�2007.�Boven-
dien�lag�ook�de�integratie�van�de�kleine�risico’s�in�de�verplichte�verzekering�voor�
zelfstandigen�aan�de�basis�van�het�optrekken�van�de�begrotingsdoelstelling�met�
472,7�miljoen�euro�vanaf�2008.

Wanneer� men� de� begrotingsdoelstellingen� sinds� 2004� bekijkt,� ziet� men� de� vol-
gende�groeipercentages:

Tabel 1 – Effectieve groei van de begrotingsdoelstellingen inzake geneeskundige 
 verzorging

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Begrotingsdoelstelling��
(in�miljoen�euro)� 16.258 17.398 18.473 19.619 21.434 23.084

Effectieve�groei�van�de�
begrotingsdoelstelling --- 7,02�% 6,18�% 6,20�% 9,25�% 7,70�%

Bron:�tabel�opgesteld�door�het�Rekenhof�op�basis�van�gegevens�vanhet�RIZIV
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3 Bestemming van de begrotingsmiddelen

Door�de�groei�van�de�begrotingsdoelstelling� in�de�sector�van�de�geneeskundige�
verzorging�konden�de�behoeften�worden�gedekt�van�een�gegroeide�bevolking�die�
vaker�op�bezoek�gaat�bij�een�arts�of�tandarts�en�die�meer�farmaceutische�speci-
aliteiten�verbruikt.�Het�RIZIV�heeft�de�toename�van�die�drie�factoren�als�volgt�in�
kaart�gebracht:�

Tabel 2 – Toename van het aantal rechthebbenden en van de gemiddelde kostprijs 
 van de verstrekkingen

2006 2007 2008

Rechthebbenden
Aantal
Evolutie�van�het�aantal�rechthebbenden

10.310.537 10.382.195
+�0,69�%

10.474.141
+�0,89�%

Gemiddelde�kostprijs�per�rechthebbende
Bedrag�van�de�verstrekkingen�(in�euro)
Evolutie�van�de�gemiddelde�kostprijs

1.677 1.773
+�5,72�%

1.920
+�8,29�%

Arts-�en�tandartsbezoeken
Gemiddeld�jaarlijks�aantal�per�verzekerde
Evolutie

7,14 7,18
+�0,56�%

7,57
+�5,43�%

Technische�verstrekkingen
Gemiddeld�aantal�per�verzekerde
Evolutie

40,62 41,33
+�1,75�%

43,44
+�5,11�%

Farmaceutische�specialiteiten
Gemiddelde�kostprijs�per�verzekerde
Evolutie

209 220
+�5,26�%

248
+�12,73�%

Bron:�jaarverslagen�RIZIV

De�vergrijzing�van�de�bevolking� is�een�sleutelelement� in�de�evolutie�van�de�uit-
gaven� inzake� geneeskundige� verzorging.� Die� factor� is� op� zich� niettemin� onvol-
doende� om� de� stijgingen� te� verklaren.� In� 2008� stelt� men� vast� dat� het� aantal�
bezoeken�aan�artsen�en�tandartsen�sterk�stijgt,�net�als�de�kostprijs�van�de�farma-
ceutische�specialiteiten.�Die�stijging� is�grotendeels�toe�te�schrijven�aan�de� inte-
gratie� van� de� kleine� risico’s� in� de� verplichte� verzekering� voor� zelfstandigen.� De�
maatregelen� van� de� voorbije� jaren� om� de� verzorging� toegankelijker� te� maken,�
hadden�ook�een�impact�op�de�evolutie�van�die�uitgaven.�Meer�in�het�algemeen�tot�
slot�stappen�mensen�jaar�na�jaar�makkelijker�naar�een�arts�om�zo�hun�levenskwa-
liteit�te�verbeteren.�

Sinds� 2005� liggen� de� uitgaven� inzake� geneeskundige� verzorging� lager� dan� de�
begrotingsdoelstellingen.�De�groeinorm�wordt�echter�toegepast�op�de�begrotings-
doelstelling�van�het�jaar�voordien,�en�niet�op�de�effectieve�uitgaven.�Daardoor�zijn�
de�verschillen� tussen�de�begrotingsdoelstellingen�en�de�werkelijke�uitgaven� jaar�
na�jaar�gestegen.�
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237� Artikel�111�van�de�programmawet�van�27�december�2006.
238� Artikel�114,�derde�lid,�van�de�programmawet�van�22�december�2008.

Bij� het� vergelijken� van� de� begrotingsdoelstellingen� met� de� werkelijke� uitgaven�
komen�volgende�verschillen�tot�uiting:�

Tabel 3 – Evolutie van de begrotingsdoelstellingen en van de werkelijke uitgaven 
 (in miljoen euro)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Begrotingsdoelstelling 16.258 17.398 18.473 19.619 21.434 23.084
Werkelijke�uitgaven 16.771 17.250 17.735 18.873 20.704 22.128

Verschil +�514 −�148 −�738 −�745 −�730 −�956

Bron:�RIZIV

Tussen� 2004� en� 2009� is� de� begrotingsdoelstelling� cumulatief� gegroeid� met�
41,99�%,�d.i.�6,827�miljard�euro.�De�werkelijke�uitgaven�stegen�in�die�periode�tra-
ger,�met�31,94�%�of�5,357�miljard�euro.�

Van�jaar�tot�jaar�werden�de�volgende�verschillen�in�groei�vastgesteld:

Tabel 4 – Verschillen in groei tussen de begrotingsdoelstellingen 
 en de werkelijke uitgaven

2005 2006 2007 2008 2009

Groei�van�de�
begrotingsdoelstelling 7,01�% 6,18�% 6,20�% 9,25�% 7,70�%

Groei�van�de�werkelijke�
uitgaven 2,85�% 2,81�% 6,42�% 9,70�% 6,88�%

Verschil 4,16�% 3,37�% −�0,22�% −�0,45�% 0,82�%

Bron:�tabel�opgesteld�door�het�Rekenhof�op�basis�van�de�gegevens�van�het�RIZIV

In� 2005,� 2006� en� 2009� stegen� de� werkelijke� uitgaven� aanzienlijk� trager� dan� de�
begrotingsdoelstelling.�

Naast�de�eigenlijke�uitgaven�voor�gezondheidszorgen�kon�in�2006�met�de�begro-
tingsmiddelen� die� dankzij� de� groeinorm� voor� de� sector� van� de� geneeskundige�
verzorging�werden�bestemd,�een� “Fonds�voor�de�Toekomst� van�de�Geneeskun-
dige�Verzorging”�worden�opgericht.�Dat�fonds�is�bestemd�om�ten�vroegste�vanaf�
2012�de�nodige�investeringen�te�financieren�om�het�systeem�van�de�geneeskun-
dige�verzorging�aan�te�passen�aan�de�vergrijzing�van�de�bevolking237.�

Het�fonds�werd� in�2007�gestijfd�met�een�bedrag�dat� in�de�wettelijke�bepalingen�
op� 309� miljoen� euro� werd� vastgelegd,� waarvan� 175� miljoen� euro� werd� gefinan-
cierd� met� begrotingsoverschotten.� Nadien� moest� het� worden� gestijfd� met� de�
eventuele�overschotten�van�de�sector�van�de�geneeskundige�verzorging.�In�2008�
werden�aldus�overschotten�van�in�totaal�306,3�miljoen�euro�aan�het�fonds�gestort.�

Vanaf�2009�zal�het�fonds�kunnen�worden�gestijfd�in�het�kader�van�de�vastlegging�
van�de�globale�begrotingsdoelstelling,�zonder�te�wachten�op�de�afsluiting�van�de�
uitgaven�inzake�geneeskundige�verzorging238.�Het�te�storten�bedrag�moet�worden�
vastgelegd� door� een� in� ministerraad� overlegd� koninklijk� besluit.� Die� bepaling� is�
geconcretiseerd� in� een� koninklijk� besluit� van� 16� maart� 2010� dat� voor� het� jaar�
2009�een�bedrag�van�299,9�miljoen�euro�vaststelt�dat�in�het�kader�van�de�begro-
tingsdoelstelling�2009�aan�het�fonds�wordt�gestort.�
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239� De�geconsolideerde�tabellen�die�de�FOD�Sociale�Zaken�heeft�opgesteld�in�verband�met�de�uitvoe-
ring�van�de�begroting�2009,�vertonen�een�voorlopig�batig�saldo�van�1043,5�miljoen�euro.�

240� Dit�bedrag�is�uitsluitend�gebaseerd�op�de�wettelijke�en�reglementaire�transfers,�zonder�rekening�
te�houden�met�de�opbrengst�van�de�belegging�van�die�middelen.

241� Samengesteld�uit�een�storting�van�175�miljoen�euro�gefinancierd�met�overschotten�op�de�begro-
ting�en�134�miljoen�euro�aan�ontvangsten�afkomstig�van�de�geneesmiddelenindustrie.

242� Dat� bedrag� stemt� overeen� met� de� storting� van� 299,9� miljoen� euro� gefinancierd� door� de� begro-
tingsdoelstelling.�De�begroting�bevatte�daar�bovenop�een�bijkomend�bedrag�van�6,8�miljoen�euro�
afkomstig� van� de� sector� van� de� ziekenhuizen.� In� werkelijkheid� bedroegen� de� ontvangsten� op�
30�juni�2010�5,5�miljoen�euro.

243� Artikelen�196�tot�199�van�de�wet�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�geneeskundige�ver-
zorging�en�uitkeringen,�gecoördineerd�op�14�juli�1994.

244� Rekenhof,�165e�Boek,�Volume�I,�p.�397�en�166e�Boek,�Volume�I,�p.�486.�Beschikbaar�op�www.reken-
hof.be.

Het� Rekenhof� stelt� vast� dat� de� bedragen� die� aan� het� Fonds� voor� de� Toekomst�
van�de�Geneeskundige�Verzorging�werden�gestort,�lager�liggen�dan�de�overschot-
ten� van� de� sector� van� de� geneeskundige� verzorging239.� Een� deel� van� die� over-
schotten�werd�gebruikt�om�de�verlieslatende�takken�van�de�sociale�zekerheid�van�
de�werknemers�te�financieren.� In�het�stelsel�van�de�zelfstandigen�werd�een�deel�
van�die�overschotten�bestemd�voor�het�fonds�voor�de�welvaart�van�de�zelfstandi-
gen.�

Sinds�2007�werden�de�volgende�bedragen�bestemd�voor�het�Fonds�voor�de�Toe-
komst�van�de�Geneeskundige�Verzorging:

Tabel 5 – Stijving van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige 
 Verzorging (in miljoen euro)

2007 2008 2009 Totaal240

309241 306,3 306,7242 922

Bron:�tabel�opgesteld�door�het�Rekenhof�op�basis�van�gegevens�van�het�RIZIV

4 Effecten van de groeinorm en bijsturingsmechanismen 

De�verschillen�in�groei�tussen�de�begrotingsdoelstellingen�en�de�werkelijke�uitga-
ven� leiden� tot� permanente� begrotingsoverschotten.� Die� werken� storend� bij� het�
thesauriebeheer� dat� tussen� het� RIZIV� en� de� verzekeringsinstellingen� tot� stand�
kwam�op�basis�van�begrotingstwaalfden.

Bovendien� is� het�mechanisme�van�de� financiële� verantwoordelijkheid243� door� de�
terugkerende� aanzienlijke� overschotten� van� zijn� doel� afgeweken.� Het� systeem�
werd�ingevoerd�in�een�context�van�herhaaldelijke�begrotingstekorten�en�moest�de�
verzekeringsinstellingen�ertoe�aanzetten�de�nodige� instrumenten� te�ontwikkelen�
om�greep�te�houden�op�de�uitgaven�in�verband�met�hun�wettelijke�opdrachten�en�
die�uitgaven�te�controleren244.

De�negatieve�effecten� van�de�groeinorm�worden�echter�getemperd�door�bijstu-
ringsmechanismen.
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245� Overeenkomstig�artikel�202�van�de�gecoördineerde�wet�van�14�juli�1994.
246� Het� aan� de� verzekeringsinstellingen� toegewezen� gedeelte� vertegenwoordigt� de� globale� begro-

tingsdoelstelling�min�de�uitgaven�die�rechtstreeks�door�het�RIZIV�worden�betaald�en�min�de�dota-
tie�aan�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging.�De�bedragen�in�kwestie�
zijn�opgenomen�in�tabel�7.�

247� Koninklijk� besluit� van� 12�april�1984� betreffende� het� beheer� van� de� financiële� middelen� van� de�
ziekte-�en�invaliditeitsverzekering�door�de�verzekeringsinstellingen�en�betreffende�de�vermeerde-
ring�van�de�administratiekosten�van�de�verzekeringsinstellingen�met�een�percentage�van�de�met�
toepassing�van�artikel�136,�§�2,�van�de�wet�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�geneeskun-
dige�verzorging�en�uitkeringen,�gecoördineerd�op�14�juli�1994,�teruggevorderde�sommen.

248� Die�maatregelen�werden�ingevoerd�door�het�koninklijk�besluit�van�28�augustus�2002�betreffende�
de�responsabilisering�van�de�verzekeringsinstellingen�met�betrekking�tot�het�bedrag�van�hun�admi-
nistratiekosten.

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

4.1 Thesaurieoverschotten bij de verzekeringsinstellingen 

De�groei�van�de�begrotingsdoelstelling� is�een�struikelblok�bij�het�beheer�van�de�
thesauriestromen� tussen� het� RIZIV� en� de� verzekeringsinstellingen.�Volgens� het�
wettelijk�financieringsmechanisme245�moet�het�RIZIV� immers�vóór�het�einde�van�
de�maand�aan�elke�verzekeringsinstelling�een�voorschot�storten�dat�gelijk� is�aan�
één� twaalfde� van� zijn� begrotingsaandeel246.� Aangezien� de� werkelijke� uitgaven�
sinds� 2006� lager� liggen� dan� de� begroting,� worden� de� verzekeringsinstellingen�
geconfronteerd�met�liquiditeitsoverschotten.

Een�aantal�bepalingen�beperken�de�periode�waarin�die�middelen�ter�beschikking�
blijven� van� de� verzekeringsinstellingen.�Volgens� de� reglementering247� mag� het�
gemiddelde�dagsaldo� van� de� liquiditeiten� van� een� verzekeringsinstelling� immers�
niet�hoger�liggen�dan�2,5�%�van�haar�jaarlijkse�uitgaven,�d.i.�het�equivalent�van�de�
uitgaven�van�9,1�dagen.

Sinds�2002�wordt�in�de�praktijk�een�veel�striktere�norm�toegepast.�Die�past�in�het�
kader�van�de�maatregelen�van�de�responsabilisering�van�de�ziekenfondsen248.�Die�
maatregelen�stellen�de�toekenning�van�een�deel�van�de�administratiekosten�van�
de�verzekeringsinstellingen�afhankelijk�van�de�naleving�van�criteria�in�verband�met�
de�kwaliteit�van�hun�beheer.�Criterium�nr.�8�heeft�betrekking�op�de�vermindering�
tot�een�minimum�van�het�dagsaldo�aan�liquiditeiten.�Voor�zijn�evaluatie�van�2008�
heeft�de�Controledienst�voor�de�Ziekenfondsen�(CDZ)�het�gemiddelde�dagsaldo�
aan� liquiditeiten�beperkt� tot� 0,4�%� van�de� jaarlijkse� uitgaven,� d.i.� het� equivalent�
van�de�uitgaven�van�1,5�dag.�Het�evaluatieverslag�van�de�CDZ�voor�2008�onthult�
dat� de� bankrekening� van� sommige� verzekeringsinstellingen� negatieve� dagsaldi�
vertoonde�als�gevolg�van�een�restrictief�thesauriebeheer.� In�2009�heeft�de�CDZ�
de�liquiditeitscoëfficiënt�teruggebracht�tot�0,3�%�van�de�jaarlijkse�uitgaven.

Door�die�grenzen�voor�het�aanhouden�van�liquiditeiten,�worden�de�verzekerings-
instellingen�ertoe�aangezet�het� teveel� aan� liquiditeiten� terug� te� storten�aan�het�
RIZIV.�Volgens�de�wetten�betreffende�de�ziekte-�en� invaliditeitsverzekering�blij-
ven�die�voorschotten�echter�verworven�tot�de�rekeningen�voorlopig�worden�afge-
sloten249.�Indien�nodig�kunnen�de�verzekeringsinstellingen�er�dus�over�beschikken�
om�het�hoofd�te�bieden�aan�de�uitgaven�voor�geneeskundige�verzorging�van�dat�
jaar.�Ze�hoeven�daartoe�enkel�hun�recht�van�schuldvordering�in�te�roepen�bij�het�
RIZIV.�

Door�die�stortingen�en�opvragingen�kan�het�RIZIV�zijn�thesaurienoden�afstemmen�
op�de�dagelijkse�uitgaven.�Het�moet�daardoor�minder�putten�uit�de�fondsen�van�
de�globale�beheren.
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250� Cf.�artikel�202�van�de�gecoördineerde�wet�van�14�juli�1994.�Vóór�het�einde�van�de�maand�volgend�
op� de� goedkeuring� van� de� voorlopige� verzekeringsuitgaven� door�de�Algemene�Raad,�wordt� voor�
elke�verzekeringsinstelling�een�voorlopige�afrekening�gemaakt�waarbij�de�voorlopige�uitgaven�van�de�
verzekeringsinstelling�worden�vergeleken�met�haar�voorlopig�begrotingsaandeel,�verkregen�na�ver-
deling�van�de�begrotingsdoelstelling�overeenkomstig�§�1,�tweede� lid.� Indien�de�voorlopige�uitgaven�
van�een�verzekeringsinstelling�lager�liggen�dan�haar�voorlopig�begrotingsaandeel,�stort�de�verzeke-
ringsinstelling�aan�het�Instituut�een�bedrag�terug�dat�gelijk�is�aan�het�verschil�tussen�haar�voorlopig�
begrotingsaandeel�en�de�voorlopige�uitgaven,�zo�nodig�verminderd�met�de�bedragen�teruggestort�en�
niet�heropgenomen�overeenkomstig�§�1,�vierde�lid.

251� Rekenhof,�165e�Boek,�Volume�I,�p.�395�en�166e�Boek,�Volume�I,�p.�466.�Beschikbaar�op�www.reken-
hof.be.

Op�het�passief�van�de�balans�van�het�RIZIV�worden�de�liquiditeiten�die�de�verze-
keringsinstellingen�in�de�loop�van�het�jaar�terugstorten,�apart�geboekt�als�schul-
den�van�het�RIZIV�ten�aanzien�van�elke�verzekeringsinstelling.�De�balansrekening�
heet�“lopende�rekening�liquiditeitsoverschotten�van�de�verzekeringsinstellingen”.�
De� schuld� die� aldus� geboekt� werd,� bedroeg� op� 31� december� 2009� meer� dan�
852,773�miljoen�euro.�Ze�wordt�aangezuiverd�na�de�voorlopige�afsluiting�van�de�
rekeningen,�meer�bepaald�op�30�april�van�het�jaar�volgend�op�het�dienstjaar250.�In�
de�maand�erna�vereffent�het�RIZIV�de�rekening�door�de�verzekeringsinstellingen�
het�bedrag� terug� te�betalen�dat�het�RIZIV�hen�nog�verschuldigd� is.�Dat�bedrag�
komt�bovenop�de�maandelijkse�voorschotten�en�leidt�de�facto�tot�een�overschot�
aan�liquiditeiten�dat�de�verzekeringsinstellingen�diezelfde�dag�nog�moeten�terug-
storten�op�de�rekening�voor�liquiditeitsoverschotten�van�het�nieuwe�dienstjaar.

In�de�administratieve�documenten�van�het�RIZIV�wordt�die�rekening�voor� liquidi-
teitsoverschotten�gemeenzaam�aangeduid�als�de�“wachtreserve”.�Die�benaming�
schept�echter�verwarring�aangezien�het�niet�om�een�reserve�gaat,�maar�om�een�
lopende�rekening�waarop�de�teruggestorte�overschotten�worden�geboekt�als�een�
schuld�van�het�RIZIV�ten�aanzien�van�de�verzekeringsinstellingen�en�dat�tot�op�de�
dag�van�de�voorlopige�afsluiting.

De�onderstaande�tabel�vermeldt�de�saldi�van�de�rekeningen�voor�liquiditeitsover-
schotten�vóór�de�voorlopige�afsluiting:

Tabel 6 – Toestand van de rekeningen voor liquiditeitsoverschotten 
 (in miljoen euro)

2007 2008 2009

Totaal�vóór�de�voorlopige�afsluiting� 591,6 576,0 852,8

Bron:�RIZIV

Naast�de�overschotten�die�door�de�groeinorm�werden�gegenereerd�en�de�voorlo-
pige�afsluitingen,�moet�worden�benadrukt�dat�het�niveau�van�de�rekeningen�voor�
liquiditeitsoverschotten�ook�beïnvloed�wordt�door�de�variaties�van�het�saldo�aan�
niet-afgehandelde�facturen�bij�de�verzekeringsinstellingen�en�door�de�overschot-
ten�die�ontstaan�in�het�kader�van�de�ziekenhuisfinanciering251.
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252� Artikel�198� van� de� gecoördineerde� wet� van� 14�juli�1994� betreffende� de� ziekte-� en� invaliditeits-
verzekering.

253� Artikel�197,�§�4�van�de�gecoördineerde�wet�van�14�juli�1994�betreffende�de�ziekte-�en�invaliditeits-
verzekering.

254� Artikel�198,� §�3,� van� de� gecoördineerde� wet� van� 14�juli�1994� betreffende� de� ziekte-� en� invalidi-
teitsverzekering.

255� Artikel�111�van�de�programmawet�van�27�december�2006.
256� Artikel�114,�3°,�van�de�programmawet�van�22�december�2008,�dat�concreet�vorm�kreeg�door�het�

koninklijk�besluit�van�16�maart�2010.

4.2  Moeilijke toepassing van het systeem voor de responsabilisering van 
de verzekeringsinstellingen 

In�1995�werd�een�mechanisme�van�financiële�verantwoordelijkheid�van�de�verzeke-
ringsinstellingen�opgenomen�in�de�wet�betreffende�de�verplichte�verzekering�voor�
geneeskundige�verzorging�en�uitkeringen.�De� verzekeringsinstellingen�krijgen�bij�
de�definitieve�afsluiting�van�elk�boekjaar�een�deel�van�het�begrotingsresultaat�van�
de�sector�van�de�gezondheidszorg�opgelegd252.�

In�geval�van�een�mali�beloopt�hun�aandeel�25�%�van�het�mali.�Dit�aandeel�is�echter�
begrensd� tot�2 % van�hun�begrotingsaandeel253� indien�de� totale�begrotingsdoel-
stelling�met�meer�dan�2�%�werd�overschreden.�In�geval�van�een�boni�ontvangen�ze�
daarvan�25�%�.�De�boeking�van�hun�aandeel�in�het�boni�of�het�mali�gebeurt�via�een�
bijzonder�reservefonds�dat�werd�opgericht�binnen�elke�verzekeringsinstelling.

Die� bijzondere� fondsen� werden� aanvankelijk� gestijfd� met� bijzondere� ledenbij-
dragen� en� hielpen� tot� 2004� de� tekorten� aan� te� zuiveren� van� de� begroting� voor��
de� gezondheidszorg.� Sinds� 2005� zijn� er� bij� het� beheer� van� de� gezondheidszorg�
echter�grote�boni�ontstaan�door�de�groeinorm�van�4,5�%.�De�verzekeringsinstel-
lingen�hebben�25�%�van�die�boni�geboekt� in�de�bijzondere�reservefondsen�die�ze�
hebben�gecreëerd.�

De� boni� in� die� bijzondere� reservefondsen� omvatten� op� 31� december� 2008� in�
totaal�362,5�miljoen�euro.�Voeg�daar�nog�de�25�%�bij�van�het�boni�dat�berekend�
werd� bij� de� voorlopige� afsluiting� van� het� boekjaar� 2009� en� dan� kan� het� totale�
bedrag� van� de� bijzondere� reservefondsen� eind� 2009� geraamd� worden� op�
452,5�miljoen�euro.�De�fondsen�zijn�bedoeld�om�in�de�toekomst�eventuele�tekor-
ten�bij�de�verzekeringsinstellingen�te�dekken254.

De�toename�van�de�middelen�die�in�de�bijzondere�reservefondsen�worden�geboekt,�
beantwoordt�niet�helemaal�aan�de�doelstellingen�van�het�mechanisme�van�finan-
ciële�verantwoordelijkheid.�De�boni�zijn� immers�duidelijk�het�gevolg�van�de�bud-
gettaire� groeinorm,� maar� vormen� geen� afspiegeling� van� de� efficiëntie� van� de�
instrumenten�die�de�verzekeringsinstellingen�hebben�ingevoerd�om�grip�te�houden�
op�de�uitgaven�voor�geneeskundige�verzorging.

Het� Rekenhof� heeft� echter� vastgesteld� dat� het� aan� de� verzekeringsinstellingen�
toegewezen� boni� vermindert� omdat� een� deel� van� de� begrotingsdoelstelling�
terechtkomt�in�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�Verzorging.

Zoals� uitgelegd� in� punt� 3� moest� dat� fonds� volgens� de� wettelijke� bepalingen255�
gestijfd�worden�met�een�vast�bedrag�in�2007�en�vervolgens�met�eventuele�over-
schotten�uit�de�sector�van�de�gezondheidszorg.�

Sinds�2009�mogen�de�aan�het� fonds�toe�te�wijzen�bedragen�worden�vastgelegd�
bij� de� bepaling� van� de� begrotingsdoelstelling� en� hoeft� niet� meer� te� worden�
gewacht�op�de�vaststelling�van�een�overschot�bij�de�afsluiting256.�Die�maatregel�
kreeg� concreet� vorm� door� de� bestemming� van� 299,9� miljoen� euro� in� 2009.�
Ondanks�die�bestemming,�kan�het�boni�dat�aan�de�verzekeringsinstelling�toege-
wezen�wordt,�worden�geraamd�op�90,5�miljoen�euro�voor�2009.�
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257� Enkel�de�saldi�van�de�bijdragen�gestort�door�de�sociaal�verzekerden�voor�de�initiële�stijving�van�de�
bijzondere� fondsen� blijven� ter� beschikking� van� de� verzekeringsinstellingen.� Het� beheer� van� dat�
onderdeel�van�de�bijzondere�fondsen�is�onderworpen�aan�het�toezicht�van�de�Controledienst�voor�
de�Ziekenfondsen,�die�moet�toezien�op�de�samenstelling�en�het�beheer�ervan.

Het�boni�bestemd�voor�de�bijzondere�reservefondsen�van�de�verzekeringsinstel-
lingen�wordt�sinds�2007�als�volgt�bepaald:

Tabel 7 – Berekening van de boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van 
 de verzekeringsinstellingen (in miljoen euro)

2007 2008 2009

Globale�begrotingsdoelstelling� 19.619 21.434 23.084,5
Uitgaven�die�het�RIZIV�rechtstreeks�ten�laste�
neemt� 574,2 731,5 816,3

Deel�van�de�doelstelling�dat�wordt�toegewezen�
aan�het�Toekomstfonds� 174,7 306,3 299,9

Door�de�verzekeringsinstellingen�uit�te�voeren�
begrotingsdoelstelling� 18.870,1 20.396,1 21.968,3

Uitgaven�van�de�verzekeringsinstellingen 18.408 20.114,1 21.606,2
Te�verdelen�boni 462,10 282,1 362,1
Aandeel�van�25�%�bestemd�voor�de�bijzondere�
reservefondsen�van�de�verzekeringsinstellingen 115,5 70,5 90,5

Bron:�tabel�opgesteld�door�het�Rekenhof�op�basis�van�de�gegevens�van�het�RIZIV

De�autonomie�waarover� de� verzekeringsinstellingen�wettelijk� gezien�beschikken�
om� de� bijzondere� reservefondsen� te� beheren,� krijgt� bovendien� geen� concrete�
invulling�op�het�vlak�van�de�boni�die�ze�sinds�2005�ontvangen�in�het�kader�van�het�
mechanisme�van�financiële�verantwoordelijkheid257.�

De� financiële� middelen� die� met� die� boni� overeenstemmen,� mogen� immers� niet�
worden�belegd,�maar�moeten�worden�gebruikt�voor�de�terugbetaling�van�genees-
kundige� verstrekkingen.� Ze� gaan� op� in� de� lopende� thesauriemassa� van� de�
gezondheidszorg�en�worden�in�aanmerking�genomen�bij�het�bepalen�van�de�liqui-
diteitscoëfficiënt.�Als�er�een�overschot�is�ten�opzichte�van�de�dagelijkse�thesau-
riebehoeften,�worden�ze�teruggestort�in�de�wachtreserve�van�het�RIZIV.

5 Conclusie

De�groeinorm�die�sinds�2004�wordt�toegepast�om�de�begrotingsdoelstelling�voor�
de�gezondheidszorg�vast�te�leggen,�bepaalt�de�begrotingsenveloppe�van�die�sec-
tor.�Een�groot�deel�van�die�enveloppe�wordt�echter�niet�uitgegeven.

Het� Rekenhof� wijst� op� de� aanzienlijke� verschillen� tussen� de� begrotingsdoelstel-
lingen�en�de�werkelijke�uitgaven.�Die�situatie�is�te�verklaren�doordat�de�groeinorm�
wordt�toegepast�op�de�doelstelling�van�het�voorgaande�jaar�en�niet�op�de�effec-
tieve�uitgaven.�

De�toegekende�begrotingsmiddelen�maakten�het�mogelijk�om� in�2007�het� fonds�
voor�de�toekomst�van�de�geneeskundige�verzorging�op�te�richten.�Dat�fonds�moet�
ten�vroegste�vanaf�2012�de�noden�dekken�die�voortvloeien�uit�de�vergrijzing.�Op�
31�december�2009�zat�er�in�totaal�922�miljoen�euro�in�het�fonds.
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Het� RIZIV� prefinanciert� de� verzekeringsinstellingen� (ten� belope� van� hun� begro-
tingsaandeel)�voor�de�terugbetaling�van�uitgaven�voor�geneeskundige�verzorging.�
Het� verschil� tussen� de� begrotingsdoelstelling� en� de� werkelijke� uitgaven� heeft�
aldus�geleid�tot�overschotten�aan�liquide�middelen�bij�de�verzekeringsinstellingen.

De�regels�waar�de�verzekeringsinstellingen�zich�aan�moeten�houden�bij�het�beheer�
van�hun�thesaurie�hebben�dat�probleem�opgelost�door�een�strikte�beperking�van�
de� liquide� middelen� die� op� hun� bankrekening� mogen� staan.� De� thesaurieover-
schotten� worden� teruggestort� aan� het� RIZIV,� waardoor� minder� moet� worden�
geput�uit�de�fondsen�van�de�globale�beheren.

De�terugkerende�begrotingsoverschotten�sinds�2005�vormen�een�struikelblok�bij�
de�uitvoering�van�het�systeem�voor�de�responsabilisering�van�de�verzekeringsin-
stellingen.

Die� boni� werden� echter� teruggeschroefd�door� een� deel� van� de� begrotingsdoel-
stelling�te�bestemmen�voor�het�Fonds�voor�de�Toekomst�van�de�Geneeskundige�
Verzorging.� De� toewijzing� van� die� boni� beperkte� zich� tot� de� boekhoudkundige�
registratie�van�een�vorderingsrecht,� zonder�dat�de� liquide�middelen� ter�beschik-
king�blijven�van�de�verzekeringsinstellingen.
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258� Pdata�(cijfers�op�30�juni�2009).
259� Koninklijk�besluit�van�8�januari�1973�tot�vaststelling�van�het�statuut�van�het�personeel�van�som-

mige�instellingen�van�openbaar�nut.�Koninklijk�besluit�van�8�januari�1973�houdende�bezoldigings-
regeling�van�het�personeel�van�sommige�instellingen�van�openbaar�nut.

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) –  
Personeelsbeheer

De HVW betaalt een vervangings inkomen aan onvrijwillige werklozen. Uit de 
audit van het Rekenhof blijkt dat de HVW zijn personeelscyclus beheerst. Wel 
formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen in verband met het hoge aan
tal contractuele personeelsleden in dienst en de invoering van een interne pro
cedure waardoor contractuele personeelsleden onder bepaalde voorwaarden 
van niveau D naar niveau C1 kunnen worden bevorderd. Voorts zou de HVW de 
stijging van het globale personeelsbestand, die sinds 2001 wordt vastgesteld, 
moeten omkeren door de evolutie van de leeftijdspiramide van zijn personeel en 
de modernisering van de technieken om de werklast te evalueren, ten volle te 
benutten.

1 Context

1.1 Voorwerp van het onderzoek

Het�Rekenhof�heeft� in�de� loop�van�het� laatste�trimester�van�2009�een�audit�uit-
gevoerd�van�het�humanresourcesbeheer�van�de�HVW.

Net�zoals�de�vakverenigingen,�betaalt�deze�openbare�instelling�van�sociale�zeker-
heid� een� vervangingsinkomen� uit� aan� onvrijwillige� werklozen.� De� HVW� wordt�
bestuurd�door�een�beheerscomité�dat�paritair�is�samengesteld�uit�vertegenwoor-
digers�van�de�werkgevers�en�van�de�vakverenigingen.�Het�dagelijks�beheer�wordt�
uitgevoerd�door�een�administrateur-generaal�en�door�een�adjunct-administrateur-
generaal.�De�minister�van�Werk�oefent�het�toezicht�uit.�

De�HVW�had�op�30�juni�2009�686�personeelsleden�in�dienst258�en�heeft�adminis-
tratief�een�gedecentraliseerde�structuur.�Naast�de�centrale�diensten� in�Brussel,�
telt�ze�34�buitendiensten,�“uitbetalingskantoren”�genoemd�(veertien�in�Wallonië,�
negentien�in�Vlaanderen�en�één�in�Brussel).�Bijna�drie�vierde�van�de�personeels-
leden�werkt�in�deze�buitendiensten.�

1.2 Wettelijk en reglementair kader

De�opdrachten�en�de�principes�die�de�organisatie�van�de�HVW�onderbouwen,�zijn�
beschreven� in� het� koninklijk� besluit� van� 25� november�1991� houdende�de� werk-
loosheidsregelementering�(artikelen�18�en�volgende).

Het�beheer�van�het�personeel�van�de�HVW�is�voornamelijk�onderworpen�aan�de�
wet� van� 22� juli� 1993� houdende� bepaalde� maatregelen� inzake� ambtenarenzaken��
en�aan�het�koninklijk�besluit� van�24� januari�2002�houdende�vaststelling�van�het�
statuut�van�het�personeel�van�de�openbare�instellingen�van�sociale�zekerheid.�Dat�
koninklijk�besluit�maakt�de�meeste�bepalingen�van�het�statuut�van�het�personeel�
van� de� instellingen� van� openbaar� nut� beoogd� door� de� koninklijke� besluiten� van�
8�januari�1973259,�van�toepassing�op�de�HVW.�
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1.3 Controlemethodologie

Het�Rekenhof�heeft� in�de� loop�van�het� laatste�trimester�van�2009�een�audit�uit-
gevoerd�over�het�humanresourcesbeheer�van�de�HVW.�Daarbij�onderzocht�het�de�
controleomgeving,�de�regelmatigheid�van�de�aanwerving�en�de�selectie�van�per-
soneel.�Daarnaast�is�het�ook�nagegaan�of�de�HVW�het�administratief�en�geldelijk�
statuut�correct�toepast�op�individuele�administratieve�handelingen.

Bedoeling� was� ook� een� opvolgingsaudit� uit� te� voeren� naar� aanleiding� van� een�
controle�die�in�2001�plaatsvond�en�waarbij�het�volgende�werd�vastgesteld:�het�te�
grote�aantal�contractuele�personeelsleden�en�het�gebruikmaken�van�de�verblijfs-
vergoedingen�als�instrument�om�personeelsleden�ertoe�aan�te�zetten�een�betrek-
king�te�aanvaarden�in�uitbetalingskantoren�die�te�weinig�personeel�hebben.�

1.4 Tegensprekelijke procedure

De�minister�van�Werk�alsook�de�voorzitter�van�het�beheerscomité�van�de�HVW�
werden�bij�brieven�van�7�oktober�2009�op�de�hoogte�gebracht�van�de�audit.

Het�Rekenhof�heeft�op�31�maart�2010�zijn�voorontwerp�van�verslag�toegezonden�
aan�de�voorzitter�van�het�beheerscomité�met�de�vraag�te�reageren�op�de�resulta-
ten�van�de�controle�van�het�Rekenhof.�De�voorzitter�van�het�beheerscomité�heeft�
niet�op�die�brief�geantwoord.

Het�Rekenhof�heeft�zijn�ontwerpverslag�met�een�brief�van�23�juni�2010�verstuurd�
naar�de�minister�van�Werk�en�gevraagd�haar�bevindingen�mee�te�delen�over�de�
voorlopige�conclusies�en�de�geformuleerde�aanbevelingen.�Bij�de�afsluiting�van�dit�
Boek�had�de�minister�nog�niet�gereageerd.

2 Onderzoek van de controleomgeving 

2.1 Doelstellingen en structuur van de HVW

De�doelstellingen�van�de�HVW�inzake�personeelsbeleid�zijn�op�een�duidelijke�en�
meetbare�wijze�gedefinieerd�op�grond�van�de�reglementering�zelf.�Overeenkom-
stig�het�koninklijk�besluit�van�3�april�1997�houdende�maatregelen�met�het�oog�op�
de� responsabilisering� van� de� openbare� instellingen� van� sociale� zekerheid,� zijn�
deze�doelstellingen� immers�opgenomen� in�de�bestuursovereenkomst�die�met�de�
Staat� is�afgesloten�en� in�het�personeelsplan.�De�beheersovereenkomst�somt�de�
doelstellingen�van�algemeen�beleid�op.�Het�personeelsplan�vormt�het�referentie-
kader� voor� het� beheer� van� de� begroting� en� het� volume� van� het� personeelsbe-
stand.

De�tweede�beheersovereenkomst�van�de�HVW�(2006-2008)�stelde�als�belangrijk-
ste�doelstellingen�dat�wordt�overgegaan�op�erecruiting,�prioriteit�wordt�verleend�
aan�statutaire�aanwervingen,�de�modaliteiten�van�de�berekening�van�de�werklast�
in�de�uitbetalingskantoren� (Cardex-systeem)�worden�herzien,� functiebeschrijvin-
gen�worden�opgesteld�en�een�arbeidsreglement�wordt�goedgekeurd.�

Het� Rekenhof� heeft� vastgesteld� dat� verschillende� acties� werden� opgestart� of�
zelfs�al�waren�verwezenlijkt�om�deze�doelstellingen�te�bereiken.�Het�systeem�van�
e-recruiting� heeft� ingang� gevonden� op� de� HRM-afdeling,� er� werden� functiebe-
schrijvingen�opgesteld�voor�de�betrekkingen�die�in�het�personeelsplan�voorkomen�
en�in�de�loop�van�2008�is�een�nieuw�arbeidsreglement�van�kracht�geworden.�Wat�
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260� Hulpkas�voor�Werkloosheidsuitkeringen,�Jaarverslag 2008,�p.�20.

de� herziening� van� het� Cardex-systeem� betreft,� deze� was� nog� niet� volledig� vol-
tooid�op�het�ogenblik�van�de�audit,�maar�de�affectatie�van�de�personeelsleden�in�
de�verschillende�uitbetalingskantoren�berustte�op�een�regelmatige�evaluatie�van�
de�evolutie�van�de�werklast.�

De� HVW� is� gestructureerd� op� een� manier� die� bijdraagt� tot� een� efficiëntere�
beheersing�van�de�personeelscyclus.

Enerzijds� is� het� zo� dat,� hoewel� de� meerderheid� van�het� personeel� verspreid� zit�
over�de�34�uitbetalingskantoren,�het�de�centrale�administratie�is�die�de�belangrijk-
ste�rol�speelt�op�het�vlak�van�het�humanresourcesmanagement.�De�tussenkomst�
van�de�hiërarchische�verantwoordelijken�van�deze�kantoren�in�de�bepaling�van�de�
bezoldiging�van�de�personeelsleden,�blijft�voornamelijk�beperkt�tot�het�doorsturen�
van�gegevens�naar�de�centrale�administratie.�Ze�doen�ook�voorstellen�over�onder�
meer�de�toekenning�van�een�vergoeding�voor�het�uitoefenen�van�hogere�functies.�
Tegelijkertijd�wordt�het�risico�van�te�veel�centralisatie�opgevangen�door�een�ploeg�
van� zeven� regionale� coördinatoren� die� optreden� als� schakel� tussen� de� uitbeta-
lingskantoren�en�de� in�Brussel�gevestigde�administratie.�Een�“ploeg�ter�verster-
king”�met�mobiel�personeel�moet� tegemoetkomen�aan� tijdelijke�behoeften� in�de�
uitbetalingskantoren.

Anderzijds�is�binnen�de�centrale�administratie�een�werkverdeling�ingevoerd�tussen�
een�HRM-afdeling,�een�afdeling�ORG�(organisatie�van�het�werk�in�de�uitbetalings-
kantoren)� en� de� Boekhouding.� De� HRM-afdeling� staat� in voor alle personeels
aangelegenheden, namelijk aanwervingen, pensioenen, premies, verplaatsings
vergoedingen. Verder is zij ook verantwoordelijk voor de berekening van de 
lonen260.� Aangezien� de� Hulpkas� niet� samenwerkt� met� de� Centrale� Dienst� der�
Vaste� Uitgaven� (CDVU)� van� de� Administratie� van� de� Thesaurie� beperkt� de� rol�
van�de�Boekhouding�zich�tot�de�vereffening�van�de�betalingen.�De�ORG-afdeling�
is�gespecialiseerd�in�de�toepassing�van�de�sociale�wetgeving�en�de�verdeling�van�
de�personeelsleden�over�de�uitbetalingskantoren.

Tot�slot�dragen�drie� instrumenten�bij�tot�de�beheersing�van�de�personeelscyclus�
binnen�de�HVW:�

•� het�arbeidsreglement� ��
Dit� document� verzamelt� in� één� enkele� tekst� de� bijzondere� voorwaarden�
waaronder�elementen�uit�het�administratief�en�geldelijk�statuut�van�toepas-
sing�zijn�op�het�personeel�van�de�HVW.�

•� het�informatica-instrument�Arno�HR� �
Dit�instrument,�ingevoerd�in�april�2008�om�bij�te�dragen�tot�de�kwaliteit�van�
de�vaststelling�van�de�individuele�geldelijke�rechten�door�de�afdeling�HRM,�
waarborgt�de�uniformisering�van�de�praktijken�binnen�de�dienst�en�de�stan-
daardisering� van� de� procedures� voor� het� vaststellen� van� de� wedden.� De�
producten�van�dat�programma�worden�gebruikt�door�de�boekhouddiensten.�

•� de�interneauditdienst� �
Deze� dienst� werd� in� 2008� opgericht� overeenkomstig� artikel� 60� van� de�
tweede�beheersovereenkomst�van�de�HVW.
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2.2 Risico’s van het humanresourcesbeheer

De� oprichting� van� een� interneauditdienst� wijst� concreet� op� de� intentie� van� de�
leidende�ambtenaren�om�de�risico’s�binnen�de�organisatie�te�beheersen.�Tijdens�
de�audit�van�het�Rekenhof�liet�de�administratie�weten�dat�zij�van�plan�was�in�2010�
de�interne�processen�van�de�HRM-afdeling�te�onderzoeken.

De� grootste� risico’s� van� het� humanresourcesbeheer� van� de� HVW� hebben� te�
maken� met� de� kwantitatieve� evolutie� van� haar� personeelsbestand.� Hoewel� de�
interneauditdienst� zich� nog� niet� ten� gronde� heeft� beziggehouden� met� deze� risi-
co’s,� blijkt� uit� verschillende� administratieve� documenten� dat� het� management�
rekening�houdt�met�die�risico’s�in�het�beheer�van�de�HVW.�

2.2.1 Huidige toestand van het personeelsbestand

In�2008�bedroegen�de�totale�uitgaven�voor�het�beheer�van�de�HVW�33,4��miljoen�
euro�(dus�zonder�de�bedragen�die�aan�de�sociaalverzekerden�werden�betaald).�De�
personeelsuitgaven� werden� geraamd� op� 25,7� miljoen� euro� en� vertegenwoordig-
den�dus�ongeveer�77�%�van�de�beheerskosten.

In� juni� 2009� telde� het� personeelsbestand� van� de� HVW� 686� personen,� waarvan�
373�statutairen�en�313�contractuelen.�91�%�daarvan�behoorde�tot�de�niveaus�C�en�
D�en�oefende�dus�functies�uit�waarvoor�weinig�beroepskwalificaties�vereist�waren�
vóór�de�aanwerving.�

Van�die�686�personeelsleden�zijn�er�568,3�voltijdse�equivalenten�(VTE).�Dat�ver-
schil� wordt� verklaard� door� het� succes� van� de� maatregelen� voor� arbeidsduur-
vermindering�op�vrijwillige�basis�(in�juni�2009�leverden�meer�dan�150�personeels-
leden�verminderde�prestaties�op�vrijwillige�basis).

2.2.2 Te verwachten evolutie van het personeelsbestand

In� de� inleiding� van� de� tweede� bestuursovereenkomst� van� de� HVW� die� in� 2006�
werd�goedgekeurd,�wordt�gesteld�dat�via�de�informatisering�“grote inspanningen 
worden geleverd op het vlak van de productiviteitsstijging waardoor het perso
neelseffectief verminderde van 663 budgettaire eenheden (equivalent voltijdse) 
in 1990 tot 495 (VTE) in 2001 zonder een beroep te moeten doen op ontslagen”.�
Deze� dalende� trend� heeft� zich� echter� niet� doorgezet� vermits� het� personeelsbe-
stand�in�2009�568,3�VTE�telde,�d.i.�een�stijging�met�14�%�in�acht�jaar.�

Volgens� de� verklaringen� van� de� administratie� in� de� loop� van� de� audit,� kan� die�
toename� voornamelijk� worden� gerechtvaardigd� door� de� stijging� van� het� aantal�
werklozen�en� door� de� steeds� complexer�wordende� reglementering�op� de� werk-
loosheid,�wat�leidt�tot�meer�werk�voor�personeel�van�niveau�C�of�D.�

In� tweede� orde� kan� de� groei� van� de� personeelsuitgaven� eveneens� worden� ver-
klaard�door�een�bewust�beleid�om�de�beroepskwalificatie�op�te�trekken�(de�zoge-
naamde� upgrading).� De� cijfers� tonen� immers� aan� dat� de� HVW� sinds� 2005� de�
voorkeur�geeft�aan�de�aanwerving�van�personeel�in�de�niveaus�A,�B�en�C,�terwijl�
ze�de�personeelsleden�van�niveau�D�niet�meer�systematisch�vervangt.
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261� In�het�kader�van�zijn�verslag�aan�de�minister�over�de�beheerscomptabiliteit�van�de�betalingsinstel-
lingen� –� boekjaar� 2006� (cf.� p.�22)� en� in� het� kader� van� een� raming� van� de� eenheidsprijs� van� de�
verwerking�van�dossiers.

262� Bij�wijze�van�voorbeeld:�de�personeelsleden�jonger�dan�45�jaar�zijn�voor�72�%�contractuelen�en�de�
personeelsleden�van�45�jaar�en�ouder�zijn�voor�72�%�statutairen.

Tabel 1 – Evolutie van de personeelsniveaus

Niveau 2005 2006 2007 2008 2009 Evolutie sinds 
2005

A 27 27 29 39 42 +�56�%
B 8 8 7 15 18 +�125�%
C 293 292 299 379 418 +�43�%
D 295 285 276 243 208 −�29�%

Totaal 623 612 611 676 686 +�10�%

Bron:�Pdata

Ondanks�de�uitleg�van�de�administratie,� zijn�er� twee�aanwijzingen�waaruit�blijkt�
dat�de�evolutie�van�de�personeelskosten�moet�worden�opgevolgd�en�dat�op�regel-
matige� tijdstippen� een� evaluatie� moet� worden� gemaakt� van� het� personeelsbe-
stand�dat�nodig�is�om�de�organieke�opdrachten�verder�te�vervullen.�

De� eerste� aanwijzing� is� de� relatieve� vermindering� van� het� aantal� personen�die,�
volgens� de� in� de� activiteitenverslagen� van� 2007� en� 2008� verstrekte� gegevens,�
een� beroep� hebben� gedaan� op� de� diensten� van� de� HVW:� dat� aantal� is� immers�
gedaald�van�127.131�tot�119.771.

De� tweede� is� de� vaststelling� van� de� RVA261� dat� de� vaste� kosten� van� de� HVW�
relatief�hoog�liggen,�ook�al�kan�dit�gedeeltelijk�worden�verantwoord�door�schaal-
effecten.�

Voorts�zouden,�op�basis�van�de�leeftijdspiramide�van�het�personeel�van�de�HVW�
in� het� tweede� semester� 2009,� meer� dan� honderd� personeelsleden� de� instelling�
moeten� hebben� verlaten� tegen� 2015� omwille� van� pensionering.� Deze� uitstroom�
zal�zich�hoofdzakelijk�in�niveau�D�voordoen.�

Het�Rekenhof�is�van�oordeel�dat�de�HVW�deze�gelegenheid�moet�aangrijpen�om�
de� evolutie� van� zijn� personeelskosten� te� controleren� en� de� sinds� 2001� vastge-
stelde�stijging�van�het�personeelsbestand�althans�gedeeltelijk�weg�te�werken.�

Er�moet�ook�worden�gewezen�op�het� feit�dat�het�huidige�beleid�van�vervanging�
van�de�uitstromende�personeelsleden�van�niveau�D,�die�op�de�hoogste�trap�in�hun�
weddeschaal�staan,�door�personeelsleden�van�niveau�A,�B�en�C�van�wie�de�car-
rière�pas�start,�weliswaar� tot�doel�heeft�om�over�meer�gekwalificeerd�personeel�
te� beschikken,� maar� dat� dit� slechts� een� tijdelijke� besparing� betekent� voor� de�
begroting.�

De�te�verwachten�evolutie�van�de�leeftijdspiramide�zal�de�HVW�eveneens�voor�de�
uitdaging� plaatsen� nieuwe� mensen� aan� te� werven� en� ervoor� te� zorgen� dat� de�
technische�en�praktische�kennis�naar�de�volgende�generatie�wordt�overgedragen.�

Aangezien�de�jongste�personeelsleden�meestal�contractuelen�zijn262,�zou�de�evo-
lutie� van� de� leeftijdspiramide� een� hinderpaal� kunnen� betekenen� voor� de� in� de�
bestuursovereenkomst�vastgelegde�doelstelling�om�het�aandeel�van�de�statutaire�
betrekkingen�binnen�het�globale�personeelsbestand�op�te�trekken.�



142� Boek 2010 over de sociale zekerheid – Rekenhof, oktober 2010

263� Derde�bestuursovereenkomst�gesloten� tussen�de� federale�Staat� en�de�Hulpkas� voor�Werkloos-
heidsuitkeringen�(2010-2012)�goedgekeurd�bij�koninklijk�besluit�van�22�december�2009.

De� leiding� van� de� HVW� is� zich� goed� bewust� van� die� problematiek.� De� derde�
bestuursovereenkomst�(2010-2012)�stelt�immers�dat�instrumenten�zullen�worden�
ontwikkeld�om�de�knowhow�veilig�te�stellen�en�te�delen.�De�HVW�is�ook�van�plan�
rekening�te�houden�met�de�evolutie�van�haar�leeftijdspiramide�bij�de�planning�van�
de� human� resources,� door� te� werken� met� personeelsplannen� van� drie� tot�
vijf�jaar263.�

3 Selectie en aanwerving van personeel 

Dit�punt�betreft�de�statutaire�en�contractuele�aanwervingen�die�plaatsvonden� in�
2008�en�in�het�eerste�semester�2009.

3.1 Vooruitgang bij de objectivering van de behoeften

Naast�de�in�de�reglementering�voorziene�personeelsplannen�op�basis�waarvan�de�
behoeften� periodiek� worden� geëvalueerd,� blijkt� uit� verschillende� initiatieven� dat�
het�huidige�management�van�de�HVW�een�beleid�wil�voeren�dat�een�verantwoor-
ding�biedt�voor�het�aantal�ingezette�human�resources:�

•� de�oprichting�in�2007�van�de�afdeling�ORG�(organisatie�van�het�werk�in�de�
uitbetalingskantoren)�die�tot�taak�heeft�de�werkmethodes�te�optimaliseren;

•� de�oprichting,�eveneens�in�2007,�van�een�“ploeg�ter�versterking”�die�maxi-
mum�uit�tien�statutaire�personeelsleden�van�niveau�C�bestaat�en�die�tijde-
lijk� de� uitbetalingskantoren�moet� versterken�die� kampen� met� een� perso-
neelstekort�of�met�sommige�specifieke�mankementen;

•� het� uitbrengen� in� 2008� van� een� verslag� van� de� interneauditdienst� over�
compensatierust�en�overuren.�

Het�Cardex-systeem,�dat� jaarlijks�wordt� aangepast,�maakt� het� ook�mogelijk� de�
werklast� van� de� uitbetalingskantoren� te� meten� aan� de� hand� van� verschillende�
indicatoren�die�voor�alle�uitbetalingskantoren� identiek�zijn�(totaal�aantal�uitbeta-
lingen,�aangemaakte�dossiers,�wijzigingen,�aantal�personen�die�worden�uitbetaald�
in� het� stelsel� van� de� werkloosheid� en� het� brugpensioen,� aantal� werklozen� met�
PWA-cheques,�enz.).�Dat�systeem�zorgt�ervoor�dat�het�werk�in�elk�kantoor�wordt�
aangepast�aan�de�evolutie�van�de�plaatselijke�behoeften,�en�niet�op�basis�van�de�
individuele�voorkeuren�van�de�personeelsleden.�

Het�Rekenhof� stelt� echter� vast� dat� bij� de� afsluiting� van�de�audit� dit� instrument�
niet�was�gebruikt�om�het�personeelsbestand�te�bepalen�dat�nodig�is�voor�de�wer-
king�van�de�centrale�administratie,�die�142�personen�in�dienst�heeft.�

3.2  Naleving van het principe om voorrang te verlenen aan statutaire 
aanwervingen

De� HVW� valt� onder� de� wet� van� 22� juli� 1993� houdende� bepaalde� maatregelen�
inzake�ambtenarenzaken,�die�bepaalt�dat�statutaire�aanwervingen�de�regel�zijn�en�
dat�contractuele�arbeid�slechts�bij�afwijking�en� in� limitatief�opgesomde�omstan-
digheden�mogelijk�is.�
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264� Voor� 2009� wordt� het� vastgelegd� door� een� besluit� van� het� beheerscomité� van� 2�april�2009� tot�
vaststelling� van� het� personeelsplan� van� de� Hulpkas� voor� Werkloosheidsuitkeringen� (BS� van�
15�mei�2009,�tweede�editie).�

265� Hulpkas�voor�Werkloosheidsuitkeringen,�Jaarverslag 2008,�p.�53-54.

De�tweede�bestuursovereenkomst�bevestigt�opnieuw�dat�voorrang�moet�worden�
gegeven�aan�statutaire�aanwervingen.�De�overeenkomst�bevat�echter�ook�bepa-
lingen�die�de�uitgaven�voor�statutaire�personeelsleden�binnen�de�globale�perso-
neelsenveloppe� plafonneren.� Zo� was� voor� 2006,� binnen� een� enveloppe� van�
22.360.434�euro�voor�personeelsuitgaven,�het�maximumbedrag�van�de�kredieten�
voor�statutair�personeel�beperkt�tot�16.056.088�euro.�

De�uitsplitsing�van�de�betrekkingen�over�statutaire�en�contractuele�personeelsle-
den� wordt� door� het� personeelsplan� geregeld264.� Dat� plan� bepaalt� dat� de� HVW�
naast�450�statutaire�personeelsleden�(VTE)�een�beroep�kan�doen�op�de�diensten�
van�133�contractuele�personeelsleden�(VTE)�om�de�in�de�bestuursovereenkomst�
vastgelegde�doelstellingen�te�halen.�Dat�laatste�cijfer�moet�worden�vermeerderd�
met� het� hulppersoneel� voor� schoonmaak� (29� VTE),� onderhoud� en� keuken� (29�
VTE).� Binnen� de� grenzen� van� de� begrotingsenveloppe� komt� daar� ook� nog� het�
vervangingspersoneel� bij.� Vervanging� moet� hier� in� ruime� zin� worden� begrepen�
aangezien�het� niet� enkel� gaat� om� de� vervanging� van� tijdelijk� afwezig�personeel�
wegens�onder�andere�verminderde�prestaties,�maar�ook�om�die�van�de�vacante�
statutaire�betrekkingen.�

Op�30�juni�2009�was�de�verhouding�tussen�statutaire�en�contractuele�personeels-
leden�als�volgt:

Tabel 2 – Verhouding statutaire/contractuele personeelsleden 

Personeelsleden Statutair Contractueel Totaal

Natuurlijke�personen� 373�(54�%) 313�(46�%) 686
VTE 308�(54�%) 259�(46�%) 567

Bron:�Pdata�

De�doelstelling�van�het�plan�en�van�de�bestuursovereenkomst�om�het�aandeel�van�
de�statutaire�banen�op�te�trekken,�is�bijgevolg�nog�niet�gehaald.�Op�basis�van�de�
voor�2008�beschikbare�gegevens�blijkt�daarenboven�dat�51�personen� in�de� loop�
van� dat� jaar� op� basis� van� een� arbeidsovereenkomst� werden� aangeworven� en�
zeven�op�statutaire�basis�(waarvan�vier�via�vrijwillige�mobiliteit)265.�

Het�Rekenhof�is�dan�ook�van�oordeel�dat�hoewel�het�hoge�percentage�contractu-
ele�personeelsleden�bij�de�HVW�deels�zijn�oorsprong�vindt�in�het�vroegere�beheer,�
de�HVW�alle�nodige�maatregelen�moet�blijven�treffen�om�dat�type�banen,waarvan�
het�percentage�nog�steeds�hoger�is�dan�het�federaal�gemiddelde�(van�26�%),�af�te�
bouwen.

3.3 Selectie van het personeel 

Wat� de� aanwerving� op� contractuele� basis� betreft,� formuleert� het� Rekenhof� de�
volgende�commentaar.�

Bij� het� onderzoek� van�de� individuele�dossiers�werd� vastgesteld�dat�de�arbeids-
overeenkomsten�van�de�HVW�verwezen�naar�het�Geco-stelsel�dat�door�de�pro-
grammawet�van�30�december�1988�werd�ingesteld�en�dat�een�vermindering�toe-
staat�van�de�sociale�bijdragen�ten�voordele�van�de�werkgever.�
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Er� is�echter�gebleken�dat�de�systematische�verwijzing�naar�die�wet�van�1988� in�
de� arbeidsovereenkomsten� niet� gepast� was� en� het� Geco-stelsel� op� geen� enkel�
personeelslid�meer�van�toepassing�was.�De�44�personeelsleden�die� in�de�Geco-
rubriek�van�het�Arno�HR-programma�worden�vermeld,�zijn�in�feite�personen�waar-
voor�de�HVW�vrijgesteld�is�van�betaling�van�patronale�socialezekerheidsbij�dragen,�
niet�op�basis�van�de�programmawet�van�1988,�maar�wel�op�basis�van�artikel�9�van�
de�wet�van�10�april�1995�betreffende�de�herverdeling�van�de�arbeid�in�de�open-
bare�sector.�Het�gaat�met�andere�woorden�om�personen�aangeworven�met�een�
vervangingscontract� omdat� arbeidstijd� vrijgekomen� is� doordat� personeelsleden�
hun�arbeidstijd�met�een�vijfde�hebben�ingekort.

Hoewel�dit�probleem�van�juridische�kwalificatie�geen�financiële�weerslag�heeft,�is�
het�Rekenhof�van�oordeel�dat�het�moet�worden�gecorrigeerd.�

Het� beleid� van� de� HVW� met� betrekking� tot� de zogenaamde upgrading� van� de�
beroepscompetenties,� berust� op� twee� pijlers.� De� eerste� pijler� bestaat� erin� de�
aanwervingen�in�niveau�D�(dat�nog�30�%�van�het�personeel�vertegenwoordigt)�te�
beperken�tot�een�laag�aantal�jobs�die�weinig�voorafgaande�competenties�vereisen�
(cafetaria-�en�schoonmaakpersoneel).�De�tweede�pijler�bestaat�erin�personeels-
leden� die� reeds� in� niveau� D� in� dienst� zijn,� gemakkelijker� te� laten� doorstromen�
naar�niveau�C.�

Wat�dat�laatste�punt�betreft,�regelt�het�statuut�de�bevordering�van�statutair�per-
soneel�en�dit�vergt�verder�geen�commentaar.�Voor�contractuele�personeelsleden�
daarentegen,� die� geacht� worden� slechts� tijdelijk� bij� de� administratie� te� werken,�
voorziet� geen� enkele� reglementering� in� de� mogelijkheid� van� het� doorlopen� van�
een�administratieve�loopbaan.�

Wel�heeft�de�HVW�recent�een�systeem�ingevoerd�dat�contractuele�medewerkers�
van�niveau�D�de�mogelijkheid�biedt�op�te�klimmen�naar�een�betrekking�van�niveau�
C�voor�zover�ze�voldoen�aan�de�diplomavoorwaarden.�Deze�overgang�is�niet�auto-
matisch�aangezien�de�HVW�een�procedure�heeft�opgestart�om�de�competenties�
te�evalueren.�Deze�evaluatie�gebeurt�op�basis�van�een�mondeling�onderhoud�voor�
een� jury,�samengesteld�uit�personeelsleden�van�de�HVW.�Toen�de�procedure� in�
het�tweede�semester�van�2008�werd�opgestart,�voldeden�32�personeelsleden�aan�
de�diplomavoorwaarden�om�aan�de�selectie� te�kunnen�deelnemen.�Nagenoeg�al�
die�personeelsleden�zijn�voor�de�proef�geslaagd.�

Hoewel�deze�werkwijze�kan�tegemoetkomen�aan�de�doelstellingen�van�de�HVW�
en�ze�omkaderd�wordt�door�bepaalde�procedures�die�de�objectiviteit�ervan�garan-
deren,�toch�kan�de�regelmatigheid�ervan�in�vraag�worden�gesteld�in�het�licht�van�
het�recht�van�het�openbaar�ambt.�

De�aanwerving�van�contractuele�personeelsleden� is�meer�bepaald�gebaseerd�op�
de�bepalingen�van�het�koninklijk�besluit�van�25�april�2005�tot�vaststelling�van�de�
voorwaarden�voor�de� indienstneming�bij� arbeidsovereenkomst� in�sommige�over-
heidsdiensten.�Dat�besluit�voorziet�net�zo�min�als�de�andere�teksten�die�het�per-
soneelsstatuut�uitmaken,�in�de�mogelijkheid�van�de�bevordering�van�contractuele�
personeelsleden�via�een�overstap�naar�een�hoger�niveau.�Bovendien�bepaalt�het,�
mits�enkele�afwijkingen,�dat�Selor� tussenbeide�komt� in�de�aanwervingsprocedu-
res.�Dit�koninklijk�besluit�bepaalt� immers�dat�de�kandidaten,�om�bij�arbeidsover-
eenkomst�in�dienst�te�worden�genomen,�“geslaagd moeten zijn voor een verge
lijkend wervingsexamen of een vergelijkende selectie, door Selor voor de 
overheidsdiensten georganiseerd, met een niet verstreken geldigheidsduur en 
overeenstemmend met het niveau van de uit te oefenen functie of, bij ontstente
nis, geslaagd zijn voor een selectietest die overeenstemt met het functieprofiel”�
(artikel�2,�4°,�van�het�bovenvermeld�besluit).�De�selectietest�wordt�georganiseerd�
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door� Selor� of� door� de� openbare� dienst� die� aanwerft,� nadat� Selor� zijn� akkoord�
heeft� gegeven� over� de� inhoud� ervan� (behoudens� afwijkingen� in� welomschreven�
gevallen).�Artikel�6�van�diezelfde�tekst�bepaalt�dat�de�voorwaarde�om�geslaagd�te�
zijn� voor� een� vergelijkend� wervingsexamen,� voor� een� vergelijkende� selectie� of�
voor�een�selectietest,�niet�van�toepassing�is�op�de�personen�die�op�de�datum�van�
inwerkingtreding�van�dit�besluit,�met�name�16�oktober�2005,�in�een�van�de�over-
heidsdiensten�in�dienst�zijn�met�een�arbeidsovereenkomst�“voor eenzelfde functie 
of een gelijkwaardige functie”.�

Op�basis�van�een�letterlijke�lezing�van�dat�artikel�6�en�van�de�functiebeschrijvin-
gen� waarin� de� taken� van� de� personeelsleden� van� niveau� C� en� D� van� de� HVW�
gelijkwaardig�lijken,�is�de�administratie�van�oordeel�dat�haar�bevorderingssysteem�
in�overeenstemming� is�met�het�statuut.�Volgens�de�administratie� is�de�verplich-
ting�om�geslaagd�te�zijn�voor�Selor�niet�van�toepassing�op�de�contractuelen�die�
voor�een�gelijkwaardige�functie�solliciteren.�

Het� Rekenhof� is� van� oordeel� dat� die� interpretatie� betwistbaar� is,� vermits� het�
bovenvermelde�koninklijk�besluit�niet�de�bedoeling�heeft�voor�contractueel�perso-
neel�een�vorm�van�recht�op�administratieve�bevordering�door�overgang�naar�een�
hoger�niveau�te�organiseren.�Het�beveelt�de�HVW�aan�die�kwestie�voor�te�leggen�
aan�de�FOD�Personeel�&�Organisatie�vooraleer�de�bezoldiging�van�haar�contrac-
tueel�personeel�op�basis�van�die� interpretatie�van�de�reglementering�op�te�trek-
ken.�

Vanuit�louter�financieel�oogpunt�komt�de�praktijk�van�upgrading�van�de�HVW�erop�
neer�dat�ze�een�hogere�bezoldiging�aan�personeelsleden�toekent�die�een�functie�
uitoefenen�die�zijzelf�nagenoeg�identiek�acht.�

4 Toepassing van het administratief en geldelijk statuut

Hierna�wordt�verder�ingegaan�op�de�manier�waarop�de�wedde�wordt�vastgesteld,�
de�beslissingen� in�verband�met�de� loopbaan�en�de�prestaties�die� in�aanmerking�
komen�voor�de�betaling�tijdens�de�periode�van�1�januari�tot�1�september�2009.�

De�vergelijking�van�de� individuele�geldelijke�rechten,�vastgesteld�door�de�HRM-
afdeling�van�de�HVW�en�opgenomen�in�het�Arno�HR-programma,�met�de�bedra-
gen�die�door�de�boekhoudkundige�diensten�daadwerkelijk�aan�de�personeelsleden�
zijn� gestort,� is� voornamelijk� gerechtvaardigd� door� het� feit� dat� de� HVW� geen�
beroep�doet�op�de�CDVU�voor�de�betaling�van�de�wedden�van�haar�personeel.

In�de�meeste�gevallen�worden�de�individuele�rechten�van�de�personeelsleden�aan-
getoond� met� schriftelijke� stukken� in� de� individuele� dossiers.� Voorts� worden� de�
administratieve� beslissingen� genomen� met� inachtneming� van� de� statuten� en�
stemmen�de�aan�de�personeelsleden�uitbetaalde�bedragen�overeen�met�de�vast-
gestelde�rechten,�onder�voorbehoud�van�de�volgende�opmerkingen.�

•� De�verantwoordingsstukken�die�recht�geven�op�sommige�categorieën�van�
toelagen�zoals�de�bedragen�die�worden�gestort�voor�reis-�en�verblijfskos-
ten� en� voor� prestaties� in� het� kader� van� een� opleiding,� ontbreken� in� de�
individuele�dossiers.

•� Het�“periodiek� inkomstenblad�rechthebbende”� in�het�Arno-HR-programma�
bevat�niet�alle�elementen�van�de�individuele�bezoldiging.�Zo�worden�de�aan�
de� personeelsleden� eventueel� verschuldigde� weddenachterstallen� niet� in�
die�gegevensbank�vermeld.�
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266� De� reglementaire�basis�van�deze�premie� is�vervat� in�de�artikelen�32�en�33bis�van�het�koninklijk�
besluit� van� 10�april�1995� tot� vaststelling� van� de� weddeschalen� der� aan� verscheidene� federale�
overheidsdiensten�gemene�graden.�

267� Deze�kantoorhoofden�mogen�echter�geen�ambtenaren�van�niveau�A�zijn,�en�evenmin�ambtenaren�
die�met�een�hogere�functie�in�niveau�A�zijn�belast.

268� De�oorsprong�van�deze�fout�werd�destijds�toegeschreven�aan�een�menselijke�fout�bij�het�invoeren�
van�de�gegevens.�Het�Arno�HR-programma�zou�het�mogelijk�moeten�maken�dergelijke�fouten�te�
vermijden.

•� De� prestaties� van� de� personeelsleden� van� de� uitbetalingskantoren� (aan-
wezigheden,� afwezigheden,� overuren,� …)� worden� niet� geregistreerd� vol-
gens�een�uniforme�informaticaprocedure�die�gemeenschappelijk�is�voor�alle�
uitbetalingskantoren.

Voorts� werden� in� de� loop� van� de� audit� twee� opmerkingen� geformuleerd� in� ver-
band�met�de�toepassing�van�de�statuten.

De�eerste�betreft� de�premie� voor� leidinggevenden.�Het� statuut� bepaalt� dat� het�
personeel�van�niveau�B�en�C�en�de�administratieve�of� technische�medewerkers�
(graden�van�niveau�D)�een�premie�voor� leidinggevenden�ontvangen�wanneer� ze�
rechtstreeks� een� ploeg� van� minstens� tien� leden� leiden� of� wanneer� ze� voor� die�
dagelijkse�leiding�worden�aangesteld�door�de�voorzitter�van�het�directiecomité�of�
zijn� afgevaardigde266.� Het� jaarlijks� bedrag� van� de� premie� voor� leidinggevenden�
(aan�spilindex�138,01)�is�1.000�euro�voor�de�personeelsleden�van�niveau�B�en�C�
en�500�euro�voor�die�van�niveau�D.�De�premie�wordt�maandelijks�vereffend.

De� toepassingsmodaliteiten�van�de�premie�worden�geregeld�door�een�omzend-
brief�van�2007�die�opgenomen�is�in�het�arbeidsreglement�van�de�HVW.�De�pre-
mie�wordt� in�principe� toegekend�aan�alle� hoofden� van�een�uitbetalingskantoor,�
ongeacht�het�aantal�personeelsleden�dat�ze�onder�zich�hebben267.�Ze�kan�boven-
dien� worden� toegekend� aan� andere� personeelsleden� op� basis� van� parameters�
voor�de�evaluatie�van�de�werklast�die�aan�de�uitbetalingskantoren�wordt�opge-
legd.�In�de�centrale�administratie�is�het�aan�de�afdelingshoofden�om�voorstellen�
te�doen�voor�de�toekenning�van�premies�aan�de�personeelsleden�van�hun�afde-
ling.�Deze�preciseringen�zijn�bijzonder�nuttig�wanneer�de�aanstellingen�voor�de�
dagelijkse�leiding�gebeuren�door�de�voorzitter�van�het�directiecomité�of�zijn�afge-
vaardigde.� Deze� administratieve� aanstellingshandelingen� moeten� namelijk� wor-
den�gemotiveerd.� In�2009�hebben�60�personeelsleden�een�premie�voor� leiding-
gevenden� ontvangen� (de� rechthebbenden� waren� in� hoofdzaak� werkzaam� in� de�
uitbetalingskantoren).

Uit�de�controle�is�gebleken�dat�de�motiveringen�voor�de�aanstellingen�niet�kunnen�
worden�geverifieerd�aan�de�hand�van�de�elementen�die�in�de�individuele�dossiers�
zijn�opgenomen.�De�administratie�heeft�echter�bijkomende� inlichtingen�verstrekt�
waardoor�redelijke�zekerheid�kon�worden�verkregen�over�de�wettelijkheid�ervan.

Toch�werd�vastgesteld�dat�een�personeelslid�van�niveau�D�ten�onrechte�een�pre-
mie�voor� leidinggevenden�van�1.000�euro� in�plaats�van�500�euro�had�ontvangen�
tijdens�de�periode�oktober�2003/maart�2006268.�De�stukken�die�in�het�individuele�
dossier� van� de� betrokkene� opgenomen� zijn,� tonen� aan� dat� de� administratie� de�
vergissing�had�opgemerkt,�maar�dat� ze,�hoewel�dat�niet�wettelijk� is,�het� tussen�
2003�en�2006�onrechtmatig�uitbetaald�bedrag�niet�heeft�terugvorderd.
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269� Brief�van�19�juni�2002�aan�de�minister�van�Werk.

De�tweede�opmerking�betrof�de�toepassingsvoorwaarden�voor�het�stelsel�van�de�
reis-�en�verblijfskosten,�waarop�het�Rekenhof�al�kritiek�had�geformuleerd� in�zijn�
verslag�van�2001�aan�de�toezichthoudende�minister.�Het�Rekenhof�had�de�minis-
ter� van� Werk� er� toen� op� gewezen� dat�de administratie in haar antwoord heeft 
toegegeven gebruik te hebben gemaakt van de reglementaire bepalingen om 
een bijslag bij de bezoldiging toe te kennen aan de personeelsleden die aan
vaarden in de lokale uitbetalingskantoren269 te gaan werken.

De� directieraad� van� de� HVW� heeft� gevolg� gegeven� aan� deze� opmerking� in� het�
kader�van�de�uitvoering�van�het�personeelsplan�van�2007.�Zo�werd�de�toestand�
verduidelijkt�van�de�personeelsleden�die�prestaties�leveren�buiten�hun�administra-
tieve�standplaats�en�die�de�voornaamste�ontvangers�zijn�van�die�weddetoeslagen.�
Daartoe� werd� een� omzendbrief� goedgekeurd� en� opgenomen� als� bijlage� bij� het�
arbeidsreglement�van�de�HVW.�Door�deze�nieuwe�omstandigheden�zouden�enkel�
nog�de�personeelsleden�die�occasioneel�in�het�kader�van�hun�beroepsactiviteiten�
verplaatsingen� buiten� hun� administratieve� standplaats� moeten� maken,� en� de�
leden�van�de�ploeg�ter�versterking�(tien�betrekkingen),�recht�hebben�op�reis-�en�
verblijfskosten.�

Dit�komt�inderdaad�grotendeels�tegemoet�aan�de�opmerkingen�die�het�Rekenhof�
voordien�had�geformuleerd.

5 Conclusies en aanbevelingen

Het� Rekenhof� heeft� geen� belangrijke� fout� vastgesteld� in� het� personeelsbeheer�
van�de�HVW.

De�wijziging� van�de�organisatiestructuur� van�de�HVW,�de�goedkeuring� van�een�
arbeidsreglement,� de� lopende� modernisering� van� de� evaluatie� van� de� werklast�
(Cardex)�en�de�hervorming�van�de�voorwaarden�voor�de�toekenning�van�bepaalde�
vergoedingen� dragen� bij� tot� een� doeltreffende� beheersing� van� de� personeels-
cyclus.

Het�Rekenhof�handhaaft�echter�zijn�voorgaande�opmerkingen�met�betrekking�tot�
het�grote�aantal�contractuele�personeelsleden�binnen�de�HVW.

Voorts,�gezien�de� toename�van�het� totale�personeelsbestand�sinds�2001,� is�het�
Rekenhof�van�oordeel�dat�de�HVW�gebruik�moet�maken�van�de�gelegenheid�die�
de� leeftijdspiramide�van�het�personeel� biedt�om�de�evolutie� van�haar� kosten� te�
controleren�en�op�zijn�minst�gedeeltelijk�de�stijging�van�het�aantal�personeelsle-
den�sinds�2001�tegen�te�gaan.�De�lopende�modernisering�van�de�technieken�om�
de� werklast� te� evalueren� zal� eveneens� ten� dienste� moeten� worden� gesteld� van�
een�beleid�dat�de�evolutie�van�de�loonmassa�kan�controleren.�

Het� Rekenhof� stelt� bovendien� vast� dat� de� interpretatie� die� de� HVW� geeft� aan�
artikel�6�van�het�koninklijk�besluit�van�25�april�2005�in�het�kader�van�haar�upgra
ding-strategie,�ertoe�leidt�dat�aan�contractueel�personeel�van�niveau�D�een�loon�
wordt� toegekend� dat� hoger� is� dan� volgens� de� aanwervingsvoorwaarden.� Het�
Rekenhof�beveelt�de�HVW�aan�deze�kwestie�aan�de�FOD�Personeel�&�Organisa-
tie�voor�te�leggen.
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De�op�het�ogenblik�van�de�audit�nog�aan�de�gang�zijnde� invoering�van�het�pro-
gramma�Arno-HR�bestemd�voor�de�geïnformatiseerde�verwerking�van�de�gelde-
lijke� gegevens� van� de� personeelsleden,� vormt� eveneens� een� stap� in� de� goede�
richting.�Het�Rekenhof�benadrukt�echter�dat�deze�gegevens�op�exhaustieve�wijze�
moeten� worden� ingevoerd� opdat� geen� enkel� element� van� pecuniaire� aard� ont-
breekt� in�de� informatie�die�ook�de�fiscale�administratie�en�de�externe�controleur�
nodig�hebben.

Het�Rekenhof�beveelt�tot�slot�aan�toe�te�zien�op�de�juiste� juridische�kwalificatie�
van�de�arbeidsovereenkomsten�en�op�de� invoering�van�de�correcte�gegevens� in�
het�Arno�HR-programma.
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270� Rekenhof,�159e�Boek,�Deel�I,�p.�293.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.

Gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid – 
Behandeling in het stelsel van de jaarlijkse vakantie voor  
arbeiders

Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht die binnen het stelsel voor jaar
lijkse vakantie voor arbeiders worden toegepast om de gelijkstelling van econo
mische werkloosheid met gepresteerde arbeid te controleren. Het kwam tot het 
besluit dat deze procedures, binnen de huidige regelgeving, niet volstaan om de 
oneigenlijke gelijkstelling van economische werkloosheid voor de berekening 
van het vakantiegeld tegen te gaan en dat niet alle dossiers met economische 
werkloosheid op gelijke voet worden behandeld.

1 Context

In�tegenstelling�tot�de�bedienden�die�hun�vakantiegeld�rechtstreeks�betaald�krijgen�
door�de�werkgever,�ontvangen�de�arbeiders�hun�vakantiegeld�van�de�Rijksdienst�
voor�Jaarlijkse�Vakantie�(RJV)�of�een�bijzonder�vakantiefonds�(BVF).�De�RJV�ont-
vangt�hiertoe,�via�de�Rijksdienst�voor�Sociale�Zekerheid�(RSZ),�de�bijdragen�van�
de�werkgevers.�Het� verdeelt� deze�bijdragen�dan� verder� over�de�BVF’s�op�basis�
van�de�aangesloten�werkgevers.

Het�aantal�vakantiedagen�in�het�stelsel�van�de�jaarlijkse�vakantie�voor�arbeiders�
wordt�vastgesteld�op�basis�van�het�aantal�effectief�gepresteerde�arbeidsdagen�en�
de�gelijkgestelde�inactiviteitsdagen�in�het�vakantiedienstjaar.�

Het�vakantiedienstjaar� is�het� jaar�voorafgaand�aan�het� jaar�waarin�de�vakantie-
dagen� worden� toegekend.� Gelijkgestelde� dagen� zijn� inactiviteitsdagen� die� met�
effectieve� arbeidsdagen� worden� gelijkgesteld,� waaronder� de� tijdelijke� werkloos-
heid�wegens�economische�redenen.

1.1 Eerdere vaststellingen van het Rekenhof

Al�in�zijn�159e�Boek270�wees�het�Rekenhof�erop�dat�het�begrip�economische�werk-
loosheid�niet�wettelijk�is�gedefinieerd�en�verschillend�wordt�geïnterpreteerd�door�
de�Rijksdienst�voor�Arbeidsvoorziening�(RVA)�enerzijds�en�het�stelsel�voor� jaar-
lijkse�vakantie�anderzijds.�Het�stelsel�omvat�de�RJV�en�elf�BVF’s.�

De�RVA�interpreteert�economische�werkloosheid�ruim�en�zal�die�in�meer�gevallen�
dan�de�RJV�als�gegrond�aanvaarden.�Voor�de�RVA�steunt�de�uitkering�bij�econo-
mische� werkloosheid� op� de� solidariteit� tussen� werknemers� en� werkgevers.� Het�
recht�op�vakantiegeld�daarentegen�is�een�gevolg�van�het�bestaan�van�een�arbeids-
overeenkomst.�Omdat�de�werkgevers�het�vakantiegeld�financieren,� interpreteert�
de�RJV�economische�werkloosheid�op�een�engere�wijze�door�minder�verschillende�
types� schorsingen� van� de� arbeidsovereenkomst� met� gewerkte� dagen� gelijk� te�
stellen.
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271� Dit�akkoord,�dat�bindend�is�voor�de�RJV�en�voor�de�BVF’s,�werd�op�15�januari�2003�goedgekeurd�
door�het�beheerscomité�van�de�RJV.

272� Koninklijk�besluit�van�10�november�2004�tot�wijziging�van�het�koninklijk�besluit�van�30�maart�1967�
tot� bepaling� van� de� algemene� uitvoeringsmodaliteiten� van� de� wetten� betreffende� de� jaarlijkse�
vakantie�van�de�werknemers,�ter�verduidelijking�van�de�dagen�arbeidsonderbreking�ingevolge�eco-
nomische� werkloosheid,� in� het� stelsel� van� de� jaarlijkse� vakantie� van� de� arbeiders� en� leerling-
arbeiders.�

273� Zie�artikel�16,�14°,�ingevoerd�in�het�koninklijk�besluit�van�30�maart�1967.
274� Een�onderbreking�van�structurele�aard�is�“het gebrek aan werk dat eigen is aan de aard van de 

werkzaamheid van het bedrijf of van de sector of dat ertoe strekt permanent te worden doordat 
het over meerdere dienstjaren quasi ononderbroken aanhoudt of een onevenwicht vertoont ten 
opzichte van de arbeidsprestaties van dezelfde werknemers”.

275� Rekenhof,�162e�Boek,�Volume�I,�p.�454.�Beschikbaar�op�www.rekenhof.be.
276� Dit�verschil�bestaat�nog�steeds.�Voor�de�dienstjaren�2004�tot�en�met�2008�aanvaardde�het�stelsel�

voor�jaarlijkse�vakantie�slechts�gemiddeld�85,65�%�van�de�dagen�economische�werkloosheid�die�de�
RVA�aanvaardde.

De� sociale� partners� zijn� in� de� interprofessionele� akkoorden� van� 2001-2002� en�
2003-2004� overeengekomen� de� standpunten� van� beide� instellingen� meer� op�
elkaar�af� te�stemmen.�Dit� leidde� in�2003�tot�een�akkoord� tussen�de�RJV�en�de�
RVA� betreffende� “het opsporen van ten onrechte aangegeven economische 
werkloosheid in de sector Jaarlijkse Vakantie”271.� In� dit� akkoord� is� vastgelegd�
dat� seizoensgebonden�economische�werkloosheid�en�economische�werkloosheid�
in�een�aantal�welbepaalde�sectoren�niet�worden�gelijkgesteld�voor�de�berekening�
van� het� vakantiegeld.� Andere� gevallen� van� onterecht� aangegeven� economische�
werkloosheid,�opgespoord�door�het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakantie,�worden�voor-
gelegd�aan�de�RVA.�Het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakantie�moet�de�werkgevers�hier-
van�verwittigen�en�de�RVA�zou�de�dossiers�met�voorrang�behandelen.�

Het� akkoord�werd�op�10�november�2004�gevolgd�door� een� koninklijk� besluit272.�
Dit� besluit� bekrachtigde� de� bevoegdheid� van� de� RJV� en� de� BVF’s� om� voor� de�
berekening�van�het�jaarlijks�vakantiegeld�de�situaties�van�economische�werkloos-
heid�zelfstandig�te�beoordelen�en�bepaalde273�welke�arbeidsonderbrekingen�hier-
voor�niet�in�aanmerking�komen.�Het�gaat�hier�met�name�om�onderbrekingen�die:

•� zijn� ingevoerd� zonder� dat� de� verplichtingen� inzake� notificatie� of� werk-
hervatting�werden�nageleefd;

•� een�deeltijds�werk,�een�vooropzegperiode�of�tijdelijke�werkloosheid�wegens�
andere�oorzaken�maskeren;

•� voortvloeien�uit�het�seizoensgebonden�karakter�van�de�onderneming;

•� het�gevolg�zijn�van�een�gebrekkige�organisatie�of�van�slecht�beheer�van�de�
onderneming;

•� van�structurele�aard�zijn274.

In�zijn�162e�Boek275�merkte�het�Rekenhof�op�dat�de�RJV�nog�altijd�minder�dagen�
in�aanmerking�nam�voor�de�berekening�van�het�vakantiegeld�dan�het�aantal�dagen�
waarvoor� de� RVA� werkloosheidstoelagen�uitbetaalde276.� Het� Rekenhof� wees� er�
bovendien�op�dat�de�weinig�precieze�omschrijvingen�in�het�koninklijk�besluit�aan-
leiding�kunnen�geven�tot�nieuwe�interpretatieverschillen.�

1.2 Doelstelling van het onderzoek

Rekening�houdende�met�de�reglementaire�verankering�van�de�eigen�appreciatie-
bevoegdheid�van�de�RJV�en�de�RVA,�worden�de�verschillende�interpretaties�niet�
verder�in�vraag�gesteld.�
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277� De�kosten�van�gelijkgestelde�dagen�worden�hoofdzakelijk�gedragen�door�werkgeversbijdragen�en�
in�zeer�beperkte�mate�door�werknemersbijdragen�(1�%�solidariteitsbijdrage�op�het�brutoloon).�Sinds�
het� interprofessioneel�akkoord�2001-2002�stort�de�RVA�aan�het�stelsel�ook�een�bijdrage�van�6�%�
op�de�uitkeringen�omwille�van�tijdelijke�werkloosheid�om�economische�redenen�(zie�art.�18,�§�3,�van�
de�wetten�betreffende�de�jaarlijkse�vakantie�van�de�werknemers�gecoördineerd�op�28�juni�1971).�

278� Dit�bedrag�wordt�bekomen�door�de�kostprijs�van�de�gelijkgestelde�dagen�economische�werkloos-
heid� (op� basis� van� het� fictief� loon)� te� vermenigvuldigen� met� het� percentage� vakantiegeld� van�
15,38�%.

In�het�huidige�onderzoek�wil�het�Rekenhof�nagaan�hoe�het�stelsel�voor�jaarlijkse�
vakantie�de�gelijkstelling�van�economische�werkloosheid�met�gepresteerde�arbeid�
toepast�en�controleert.�Bijzondere�aandacht�hierbij�gaat�naar�de� impact�van�het�
bovenvermelde�akkoord�tussen�de�RJV�en�de�RVA�op�deze�controles.

1.3 Tegensprekelijke procedure

Het�Rekenhof�heeft�op�8�september�2010�zijn�bevindingen�bezorgd�aan�de�RJV�en�
de�minister�van�Werk.�De�administrateur-generaal�van�de�RJV�heeft�op�27�sep-
tember�2010�geantwoord.�Zijn�antwoord�is�opgenomen�in�punt�4�van�dit�artikel.�Bij�
de�afsluiting�van�dit�Boek�had�de�minister�nog�niet�gereageerd.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1  Omvang van de gelijkstelling economische werkloosheid door het 
stelsel voor jaarlijkse vakantie

Voor� de� vakantiedienstjaren� 2004� tot� en� met� 2008� (uitbetalingen� 2005-2009)�
werden� door� het� stelsel� voor� jaarlijkse� vakantie� jaarlijks� gemiddeld� ongeveer�
5,5�miljoen� dagen� economische� werkloosheid� gelijkgesteld� (zie� tabel).� Deze�
gelijkstelling�brengt�aanzienlijke�kosten277�met�zich�mee.�De�voorbije�vijf�jaar�werd�
jaarlijks�gemiddeld�voor�ongeveer�75�miljoen�euro278�aan�vakantiegeld�uitbetaald�
op�basis�van�gelijkgestelde�dagen�economische�werkloosheid.�De�stijging�van�het�
aantal�gelijkgestelde�dagen�in�2008�wordt�volgens�de�RJV�veroorzaakt�door�het�
uitbreken� van� de� economische� crisis� in� het� laatste� trimester� van� dat� jaar.� Voor�
het�dienstjaar�2009�schat�de�RJV�de�te�verwachten�uitgaven�ingevolge�de�crisis�
op�170�miljoen�euro.

Aantal gelijkgestelde dagen economische werkloosheid en kostprijs

Vakantie
dienstjaar Aantal dagen Totaal Kostprijs (in euro) Totaal

RJVkas BVF’s Stelsel RJVkas BVF Stelsel

2004 2.405.869 3.737.707 6.143.576 27.044.309 53.560.805 80.605.115
2005 2.382.501 3.469.707 5.852.208 27.279.981 51.271.606 78.551.587
2006 2.144.513 2.812.037 4.956.550 24.975.018 42.522.232 67.497.250
2007 1.963.678 2.610.500 4.574.178 23.350.895 39.219.242 62.570.137
2008 2.311.440 3.644.966 5.956.406 29.492.507 58.778.539 88.271.046

Gemiddelde 2.241.600 3.254.984 5.496.584 26.428.542 49.070.485 75.499.027

Bron:�boekhouding�RJV
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279� De� RJV� houdt� geen� historiek� bij� van� het� aantal� dagen� economische� werkloosheid� aangegeven�
door� een� werkgever� aangesloten� bij� een� BVF.� Hierdoor� moest� het� Rekenhof� gebruikmaken� van�
RSZ-�en�RSZ-PPO-gegevens�om�het�percentage�weigeringen�bij�de�BVF’s�te�berekenen.�De�per-
centages�kunnen�licht�afwijken�van�de�realiteit.

280� Volgens�de�RJV�zou�bijvoorbeeld�voor�het�dienstjaar�2007�ruim�de�helft�van�de�geweigerde�dagen�
afkomstig�zijn�van�sectoren�die�automatisch�niet�door�de�RJV�worden�gelijkgesteld.

Het�grotere�gewicht�van�de�BVF’s�in�vergelijking�tot�de�RJV�qua�aantal�gelijkge-
stelde�dagen�en�kostprijs�van�de�economische�werkloosheid�wordt�verklaard�door,�
enerzijds,� de� sectoren� (bouw,� textielsector,� metaalnijverheid,� …)� waarin� deze�
BVF’s�werkzaam�zijn�en,�anderzijds,�door�een� lager�percentage�aan�geweigerde�
dagen�(zie�figuur).

Percentage geweigerde dagen economische werkloosheid  
in het stelsel voor jaarlijkse vakantie279
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Het�hoge�percentage�weigeringen� in�het�dienstjaar�2007�bij�de�BVF’s�en� in�het�
totaal�voor�het�stelsel�is�het�gevolg�van�de�weigering�van�een�groot�aantal�dagen�
economische�werkloosheid�in�één�concreet�dossier�bij�één�van�de�BVF’s.

Opmerkelijk� is�het�verschil� inzake�het�percentage�van�geweigerde�dagen�econo-
mische� werkloosheid� tussen� de� RJV� en� de� BVF’s,� wat� erop� kan� wijzen� dat� de�
controle-inspanningen�binnen�het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakantie�niet�evenwichtig�
zijn� verdeeld.� De� hogere� percentages� van� de� RJV� in� de� figuur� moeten� echter�
worden�genuanceerd.�De�RJV�betaalt�immers�het�vakantiegeld�uit�voor�een�aan-
tal�sectoren�waarin�de�gelijkstelling�van�economische�werkloosheid,�conform�het�
akkoord�met�de�RVA,�ambtshalve�wordt�geweigerd280.�
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281� Volgens�de�RJV�klasseerde�de�RVA� in�dezelfde�periode�640�dossiers�zonder�gevolg.�Daarnaast�
werden� 379� dossiers� gesloten� wegens� de� stopzetting� van� de� activiteit� of� ontslag� van� de� werk-
nemer.�Voor�het�overige�waren�nog�evaluaties�lopende�of�werd�geen�antwoord�ontvangen.

2.2 Controleprocedures en vaststellingen

2.2.1 Controles in het stelsel voor jaarlijkse vakantie

RJV

De�RJV�betaalde� in�het�vakantiejaar�2009�2.626�miljoen�euro�brutovakantiegeld�
uit�aan�1.103.407�werknemers.�Als�grootste�vakantiekas�focust�de�RJV�vooral�op�
de�opsporing�van�oneigenlijk�gebruik�van�economische�werkloosheid.

De�RJV�doet�daarbij�een�beroep�op�vrij�omvangrijke�geautomatiseerde�controles�
die�elk�kwartaal�op�de� loongegevens�van�de�werknemers�worden�uitgevoerd.�De�
controles� leiden�ofwel� tot� een�gelijkstelling� van�de�aangegeven�dagen�economi-
sche�werkloosheid�ofwel� tot� een� ‘anomalie’.�Die� anomalieën�worden�onderzocht�
door�de�RJV�en�omvatten�waarschuwingen,�(voorlopige)�blokkeringen�en�automa-
tische�weigeringen�van�gelijkstelling.�Behalve�in�geval�van�automatische�weigering,�
wordt�het�percentage�economische�werkloosheid�bij�een�werkgever�(in�vergelijking�
met�de�sector)�of�van�een�individuele�werknemer�gebruikt�als�beslissingselement�
bij�de�verdere�opvolging.�Een�eventuele�weigering�van�de�gelijkstelling�moet�wor-
den� onderbouwd� door� een� negatieve� beslissing� van� de� RVA� en/of� een� eigen�
inspectieonderzoek.� In� alle� gevallen�beschikt�de�werkgever�over�de�mogelijkheid�
bezwaar�aan�te�tekenen.

Indien�het�onderzoek�een�structurele�economische�werkloosheid�aantoont,�wordt�
het� dossier� naar� het� bevoegde� werkloosheidsbureau� verzonden� met� een� kopie�
naar�het�hoofdbestuur�van�de�RVA.�De�werkgever�wordt�hiervan�verwittigd.�Tus-
sen�2003�en�2009�werden�1.949�dossiers� aan�de�RVA�voorgelegd,�waarvan�de�
RVA�bij�351�de�economische�werkloosheid�weigerde281.

De� RJV� behoudt� wel� haar� eigen� appreciatiebevoegdheid.� Indien� de� RVA� geen�
advies�geeft�of�de�gelijkstelling�van�economische�werkloosheid�aanvaardt,�kan�de�
RJV-administratie� oordelen�dat� het,� vanuit� het� perspectief� van� het� stelsel� voor�
jaarlijkse�vakantie,�om�oneigenlijk�gebruik�van�economische�werkloosheid�gaat.�In�
een�dergelijk�geval� legt�de�administratie�het�dossier�voor�aan�het�RJV-beheers-
comité.�Het�beheerscomité�kan�dan�beslissen�de�gelijkstelling� van�economische�
werkloosheid�alsnog�te�weigeren.�In�het�totaal�gebeurde�dit�tussen�2003�en�2009�
voor� 82� dossiers� van� 1.949� dossiers.� In� de� meerderheid� van� de� dossiers� wordt�
dus�het�advies�van�de�RVA�gevolgd.

Het�Rekenhof�stelde�vast�dat�de�RJV-administratie�soepelere�criteria�gebruikt�in�
dossiers� die� ze� aan� haar� beheerscomité� voorlegt� met� de� vraag� de� gelijkstelling�
van�economische�werkloosheid�te�weigeren,�dan�in�dossiers�waar�de�administratie�
zelf� over� het� al� dan� niet� gelijkstellen� mag� oordelen.� In� het� eerste� geval� zijn� dit�
dossiers�met�vrij�grote�percentages�economische�werkloosheid�op�jaarbasis.

Volgens�de�RJV�zijn�deze�verschillen�inherent�aan�de�gekozen�werkwijze�(voorge-
legd�aan�de�RVA�of�niet)�en�aan�de�aard�van�de�dossiers.�
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282� De�administratie�verwees�naar�het�grote�aantal�rechtszaken�van�vóór�het�akkoord�met�de�RVA.

•� De� geautomatiseerde� controles� op� kwartaalbasis� laten� dossiers� met� een�
laag�percentage�werkloosheid�ongemoeid�zodat�enkel�dossiers�met�hogere�
jaarpercentages�naar�de�RVA�worden�gestuurd.� In�de�geest�van�de� inter-
professionele�akkoorden�zal�de�RJV�niet�vlug�bereid�zijn�een�advies�van�de�
RVA� naast� zich� neer� te� leggen.� De� administratie� zal� een� door� de� RVA�
geklasseerd� dossier� pas� aan� het� RJV-beheerscomité� voorleggen� als� de�
percentages� economische� werkloosheid� voldoende� hoog� zijn.� Daarnaast�
spelen�ook�historische282�motieven�mee.

•� De� RJV-administratie� mag� zelf� oordelen� voor� dossiers� waarin� het� beslis-
singscriterium�de�aard�of�het�seizoensgebonden�karakter�van�de�activiteit�
is� om� te�bepalen�of� een�gelijkstelling�wordt�geweigerd.�Een� laag�percen-
tage� economische� werkloosheid� is� geen� garantie� op� aanvaarding� van� de�
gelijkstelling.

Het�Rekenhof�erkent�dat�niet�alle�dossiers�gelijk�zijn�en�verschillen�mogelijk�zijn.�
Het� bestaan� van� interprofessionele� akkoorden� of� afspraken� tussen� instellingen�
kan�echter�geen�argument�zijn�om� lichtere�vormen�van�structurele�economische�
werkloosheid� te�aanvaarden.�Als�de� regelgeving� (art.�16,�14°,�van�het�koninklijk�
besluit�van�30�maart�1967)�een�onderscheid�maakt�tussen�verschillende�vormen�
van�schorsing�van�de�arbeidsovereenkomst�(bv.�omwille�van�structurele�oorzaken�
of�seizoensgebonden�redenen),�lijkt�het�ongepast�deze�regelgeving�voor�dossiers�
voorgelegd�aan�de�RVA�minder�strikt� toe� te�passen�dan�voor�dossiers�waar�dit�
niet�het�geval�is.�

Hoewel�de�controleprocedures�bij�de�RJV�op�het�vlak�van�opsporing�en�opvolging�
van�dossiers�economische�werkloosheid�goed�zijn�uitgewerkt,�stelt�het�Rekenhof�
een�aantal�administratief-technische�verbeteringen�voor.�Het�betreft:�

•� de� invoering� van� een� speciale� blokkering� in� de� informaticatoepassing� op�
het�niveau�van�de�werknemer�alsook�de�toevoeging�van�extra�beheersinfor-
matie�(bv.�de�achterliggende�reden�van�een�weigering);

•� de�invoering�van�een�additionele�controlelijst�van�die�werknemers�die�een�
bepaald� percentage� economische� werkloosheid� in� een� kwartaal� over-
schrijden;

•� de�koppeling�van�de� inhoud�van�de�parameters,�gebruikt�bij�de�automati-
sche�controles,�aan�de�beslissingen�van�het�beheerscomité�inzake�de�bepa-
ling�van�sectoren�waarbij�automatisch,�of�na�een�bijkomend�onderzoek,�niet�
wordt�gelijkgesteld;�

•� de� verbetering� van� de� organisatie� en� het� beheer� van� de� elektronische�
werkbestanden;

•� de� mogelijkheid� beslissingen� met� betrekking� tot� het� al� dan� niet� verder�
gelijkstellen�van�de�economische�werkloosheid�te�laten�ingaan�bij�het�begin�
van�elk�gegeven�kwartaal� in�plaats�van�vanaf�het�begin�van�een� jaar�vol-
gend�op�de�datum�van�deze�beslissing.

Een� deel� van� deze� verbeteringen� kan� worden� doorgevoerd� in� het� kader� van� de�
vernieuwing� van� de� informaticatoepassingen� voor� de� RJV-kas� (project� AMBI-
kas).�Voor�de�verbetering�van�de�organisatie�van�de�werkdocumenten�wordt�ver-
wezen� naar� het� project� “kennismanagement”� van� de� bestuursovereenkomst�
2010-2012.
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283� Cijfers�voor�het�dienstjaar�2007�waren�beschikbaar�voor�negen�van�de�elf�BVF’s.
284� Sommige�BVF’s� lieten�wel�weten�dat�hun�sector�weinig�of�geen�structurele�economische�werk-

loosheid�kent�en�dat�zij�geen�nood�hebben�aan�expliciete�en�uitgebreide�controleprocedures.

BVF’s

De� elf� BVF’s� betaalden� in� 2009� 1.901�miljoen�euro� brutovakantiegeld� uit� aan�
491.281�werknemers.�De�BVF’s�verschillen�onderling�sterk�in�omvang:�het�belang-
rijkste�BVF�bedient�194.509�werknemers�en�het�kleinste�1.263.�

De� RJV� stuurde� in� december�2008� een� rondvraag�naar� de� verschillende�BVF’s�
over�de�regels�die�zij�toepassen�voor�de�gelijkstelling�van�de�economische�werk-
loosheid.�De�verkregen�antwoorden�varieerden�van�zeer�uitgebreid�tot�de�loutere�
bevestiging�dat�er�een�controle�conform�de�wetgeving�werd�uitgevoerd.�De�ant-
woorden� leiden� alvast� tot� volgende� algemene� vaststellingen� met� betrekking� tot�
de�aanpak�van�de�economische�werkloosheid�door�de�BVF’s:

•� er�is�een�grote�diversiteit�onder�de�BVF’s�wat�de�aanpak�van�economische�
werkloosheid�betreft;

•� de�BVF’s�vermelden�bijna�in�alle�gevallen�een�controle�op�de�verplichte�werk-
hervatting�tussen�periodes�van�inactiviteit;

•� slechts� vier� BVF’s� vermelden� expliciet� een� controle� van� de� structurele�
werkloosheid�en�het�doorsturen�van�dossiers�naar�de�RVA.�

Op�basis�hiervan�stelt�het�Rekenhof�vast�dat�de�RJV�over�onvoldoende�informatie�
beschikt� om� de� adequaatheid� van� de� controles� op� economische� werkloosheid�
door� de� BVF’s� grondig� te� beoordelen.� Uit� de� weinige� bij� de� RJV� beschikbare�
informatie�blijkt�wel�een�grote�variatie� in�diepgang�van�die� controles:� van�enkel�
controles�op�de�wettelijke�vormvereisten�tot�de�opsporing�van�verschillende�vor-
men�van�oneigenlijk�gebruik�van�economische�werkloosheid.�De�verscheidenheid�
in�controleprocedures�wordt�bevestigd�door�onderstaande�vaststellingen:

•� bij�de�BVF’s�worden�procentueel�minder�gelijk�te�stellen�dagen�economische�
werkloosheid�geweigerd�(zie�figuur).�De�percentages�schommelen�ook�tus-
sen�de�BVF’s�onderling:�tussen�0,5�%�en�10�%283;

•� de�sociale�inspecteurs�van�de�RJV�voeren�ook�inspecties�uit�op�vraag�van�de�
BVF’s.�Gedurende�de�laatste�drie�jaren�(tot�mei�2010)�werd�slechts�13,8�%�
van� de� inspecties� in� verband� met� de� economische� werkloosheid� aange-
vraagd�door�slechts�vijf�BVF’s;

•� de�briefwisseling�tussen�de�BVF’s�en�de�RVA�verloopt�via�de�RJV.�Tot�eind�
mei� 2010�werden� slechts� twintig�dossiers�doorgestuurd�naar�de�RVA,�dit�
hoewel�ook�de�BVF’s�in�2003�op�de�hoogte�werden�gebracht�van�het�akkoord;

•� uit� gesprekken� met� de� sociale� inspectie� van� de� RJV� kon� het� Rekenhof�
afleiden� dat� de� lage� graad� van� weigeringen� bij� bepaalde� BVF’s� niet� het�
gevolg�is�van�weinig�of�geen�structurele�economische�werkloosheid.

Het�Rekenhof�merkt�voorts�op�dat�deze�vaststellingen�grotendeels�aansluiten�bij�
een�analyse�door�de�RJV�in�1999�waar�ook�al�het�bestaan�van�verschillende�pro-
cedures�bij�de�BVF’s�en�de�noodzaak�tot�een�meer�uniforme�aanpak�werden�vast-
gesteld.

De� diversiteit� in� procedures� kan� slechts� gedeeltelijk� worden� verklaard� door� de�
beperkte�grootte�van�sommige�BVF’s�(met�beperkte�middelen�inzake�controle)�of�
het�minder�voorkomen�van�economische�werkloosheid284.�Daarnaast�moet�er�op�
worden�gewezen�dat�de�BVF’s�geen�financiële�verantwoordelijkheid�dragen�voor�
het�al�dan�niet�gelijkstellen�van�economische�werkloosheid.�
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285� De� beschikbare� drukkingsmiddelen� zijn� extreem:� het� beheerscomité� van� de� RJV� kan� een� BVF�
onder�het�voorlopig�bestuur�van�de�RJV�plaatsen�en�de�koning�kan�de�fusie�van�een�BVF�met�een�
andere�BVF�of�met�de�RJV�opleggen� (zie�artikel�46,� tweede� lid,� van�de�gecoördineerde�wetten�
van�28�juni�1971�betreffende�de�jaarlijkse�vakantie�van�de�werknemers).

286� Het�onderzoek�van�het�Rekenhof�had�niet�tot�doel�de�behandeling�van�de�dossiers�bij�de�RVA�te�
verifiëren.

287� Wat� de� dossiers� van� de� RJV-kas� betreft,� werd� zelfs� in� 18,4�%� van� de� dossiers� geen� antwoord�
ontvangen.

Een�streven�van�de�RJV�naar�meer�eenvormigheid�in�de�behandeling�van�de�eco-
nomische� werkloosheid� wordt� op� twee� punten� gehinderd.� Ten� eerste� heeft� de�
RJV�de�bevoegdheid�de�naleving�van�de�regelgeving�door�de�BVF’s�te�controle-
ren� maar� ontbreken� werkbare� drukkingsmiddelen285.� Ten� tweede� zijn� de� BVF’s,�
net�zoals�de�RJV,�zelf�bevoegd�de�gegrondheid�van�economische�werkloosheid�te�
verifiëren�en�te�beoordelen.�Interpretatieverschillen�zijn�dan�ook�mogelijk.�

Daar�waar�een�al�te�strikte�wettelijke�omschrijving�van�de�verschillende�begrippen�
te� vergaand� en� eventueel� zelfs� contraproductief� kan� zijn,� vormen� volgens� het�
Rekenhof�striktere�richtlijnen�en�een�betere�opvolging�vanuit�de�RJV�de�gepaste�
aanzet�tot�een�meer�uniforme�aanpak.�

2.2.2 Uitvoering van het akkoord door de RVA286

Het�akkoord�met�de�RJV�werd�door�de�RVA�omgezet�in�een�aantal�interne�instruc-
ties.� Volgens� die� instructies� moeten� de� RJV-dossiers� binnen� de� drie� maanden�
door�de�plaatselijke�werkloosheidsbureaus�van�de�RVA�een�eerste�keer�worden�
behandeld.�Indien�de�uitleg�van�de�werkgever�voldoet,�wordt�het�dossier�geklas-
seerd.�Indien�de�uitleg�ontoereikend�is,�krijgt�de�werkgever�bijna�steeds�een�extra�
jaar�om�maatregelen�te�nemen�waarna�een�nieuwe�evaluatie�volgt.�Als�de�evalu-
atie�negatief� is,�kan�het�plaatselijke�werkloosheidsbureau�beslissen�de�economi-
sche� werkloosheid� niet� meer� of� slechts� onder� voorwaarden� te� aanvaarden.� De�
RJV�wordt�van�die�beslissingen�op�de�hoogte�gebracht.

Het� akkoord� tussen� RVA� en� RJV� heeft� een� aantal� duidelijke� voor-� en� nadelen.�
Een�voordeel�is�de�grotere�bereidheid�van�de�werkgevers�een�eventueel�oneigen-
lijk�gebruik�van�economische�werkloosheid� te�stoppen�omwille�van�de�financiële�
gevolgen�die�deze�RVA-controles�kunnen�hebben.�Door�het�akkoord�worden�ook�
voor�structurele�werkloosheid�de�beslissingen�in�het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakan-
tie�en�bij�de�RVA�beter�op�elkaar�afgestemd.�Daartegenover�staat�als�nadeel�dat�
het�akkoord�leidt�tot�minder�eenvormigheid�binnen�de�RJV�(zie�hoger).�Een�even-
eens�belangrijk�nadeel�voor�het�stelsel�voor� jaarlijkse�vakantie� is�de� lange�door-
looptijd�en�het�bijhorende�uitstel�van�beslissing.�De�procedure�leidt�er�toe�dat�een�
beslissing�de�gelijkstelling�te�weigeren,�voor�het�grootste�deel�van�deze�dossiers�
met� één� of� meerdere� jaren� wordt� uitgesteld,� wat� negatieve� financiële� gevolgen�
heeft�voor�het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakantie287.�Daarnaast�is�de�wijze�van�mede-
werking� afhankelijk� van� het� plaatselijk� werkloosheidsbureau� dat� het� dossier�
behandelt.
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3 Conclusies en aanbevelingen

Het� onderzoek� toont� aan� dat� de� huidige� controles� in� het� stelsel� voor� jaarlijkse�
vakantie�niet�voldoen�om,�in�het�kader�van�de�geldende�regelgeving,�het�oneigen-
lijke�gebruik�van�de�economische�werkloosheid�tegen�te�gaan.

Tussen�het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakantie�en�de�RVA�werd�een�akkoord�gesloten�
om� de� interpretaties� van� het� begrip� economische� werkloosheid� op� elkaar� af� te�
stemmen�en�tot�een�meer�gelijke�aanpak�van�het�oneigenlijke�gebruik�van�econo-
mische�werkloosheid� te�komen.�Het�Rekenhof�stelde�vast�dat�de�uitvoering�van�
dit�akkoord�leidt�tot�een�verschillende�behandeling�binnen�de�RJV�tussen�de�dos-
siers�die�naar�de�RVA�worden�doorgestuurd�en�de�dossiers�waarvoor�de�RVA�niet�
tussenkomt.�Deze�laatste�worden�strenger�behandeld.�Voorts�hindert�het�akkoord�
de�efficiënte�werking�van�het�stelsel�aangezien�een�definitieve�beslissing�van�de�
RVA�dikwijls�op�zich�laat�wachten.�Deze�lange�doorlooptijd�is�nefast�voor�het�stel-
sel� dat� gedurende� die� periode� de� gelijkstelling� van� economische� werkloosheid�
moet�blijven�financieren�uit�eigen�middelen.�

Ook�binnen�het�stelsel�van�de�jaarlijkse�vakantie�bestaat�een�diverse�aanpak�van�
de�economische�werkloosheid,�met�grote�verschillen�tussen�de�RJV�en�de�BVF’s�
en� tussen�de�BVF’s�onderling.�De�onderlinge�solidariteit�binnen�het�stelsel�komt�
hierdoor�onder�druk.�De�RJV�beschikt�momenteel�niet�over�voldoende�informatie�
om�zekerheid�te�hebben�dat�de�controles�op�oneigenlijk�gebruik�van�economische�
werkloosheid�bij�alle�BVF’s�aanwezig�zijn�en�correct�worden�uitgevoerd.�Bij�proble-
men�heeft�de�RJV�evenmin�de�beschikking�over�de�gepaste�drukkingsmiddelen.�

Volgens�het�Rekenhof�moet�dan�ook�op�korte�termijn�worden�gezocht�naar�maat-
regelen�die�de�verschillen�inzake�behandeling�van�economische�werkloosheid�bin-
nen�de�RJV,�tussen�de�RJV�en�de�BVF’s�en�tussen�de�BVF’s�onderling�wegwerken�
en�het�oneigenlijke�gebruik�van�economische�werkloosheid�tegengaan�zoals�regle-
mentair� opgelegd.� Meer� bepaald� moet� binnen� het� stelsel� een� discussie� worden�
gevoerd�om�na�te�gaan:�

•� hoe� een� gelijkere� behandeling� van� de� economische� werkloosheid� binnen�
het�stelsel�voor�jaarlijkse�vakantie�en�binnen�de�RJV�kan�worden�bereikt;

•� hoe�de�RJV�optimaal�de�controle�op�de�economische�werkloosheid�bij�de�
BVF’s�kan�opvolgen;�

•� wat�kan�worden�gedaan�indien�wordt�vastgesteld�dat�een�BVF�geen�effec-
tieve�controles�uitvoert;

•� of�het�akkoord�met�de�RVA�aan�herziening�toe�is.�Een�knelpunt�hierbij�is�de�
lange� doorlooptijd� voor� beslissingen� over� het� al� dan� niet� oneigenlijke�
gebruik�van�economische�werkloosheid.�

Om�deze�discussie�grondig�te�kunnen�voeren�heeft�de�RJV�nood�aan�meer�infor-
matie�van�de�BVF’s.�

Ten� slotte� zou� de� RJV� nog� een� aantal� administratief-technische� verbeteringen�
aan�de�controleprocedures�kunnen�aanbrengen.
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4 Antwoord van de RJV 

In�zijn�antwoord�van�27�september�2010�stelt�de�RJV�dat�bij�het�correcte�onder-
zoek�van�het�Rekenhof�er�geen�dispuut�bestaat�over�feiten�maar�wel�over�de�inter-
pretaties�van�die�feiten.

De� RJV� beaamt� dat� de� RVA� en� het� stelsel� voor� jaarlijkse� vakantie� verschillen�
inzake�de�definitie�en�de�behandeling�van�de�economische�werkloosheid.�De�RJV�
heeft� een� bepaald� aantal� procedures� uitgewerkt� en� een� eigen� beoordelingsbe-
voegdheid�voor�het�stelsel�in�de�regelgeving�laten�opnemen�om�te�verzekeren�dat�
de�gelijkstelling�van�economische�werkloosheid�niet�uit�de�hand� loopt.�De�reden�
hiervoor�ligt�bij�de�onderlinge�solidariteit�tussen�de�verschillende�sectoren�waarbij�
niet�kan�worden�aanvaard�dat�een�sector�te�veel�van�deze�solidariteit�geniet�door�
de�gelijkstelling�van�onrechtmatige�economische�werkloosheid.

Op�basis�van�de�bovenvermelde�verschillen�tussen�RVA�en�RJV�werd�echter�een�
overeenkomst� gesloten� tussen� de� sociale� partners� in� de� interprofessionele�
akkoorden�waarvan�de�geldigheid,�in�functie�van�de�Belgische�overlegtraditie,�niet�
zomaar� in�vraag�kan�worden�gesteld.�Dergelijke�akkoorden�berusten�dikwijls�op�
specifieke� evenwichten.� De� oorsprong� van� de� verschillen� tussen� de� sectoren�
inzake�de�toepassing�van�de�regelgeving�moet�worden�gezocht�in�de�geschiedenis�
van�het�sociaal�overleg�in�het�algemeen�en�in�de�sectoren�in�het�bijzonder.�

De�RJV�benadrukt�ook�nog�het�belang�van�de�nuancering,�die�het�Rekenhof�aan-
bracht�bij�de�grafiek�van�het�onderzoek�met�betrekking�tot�de�ambtshalve�weige-
ring� door� de� RJV.� De� kwaliteit� van� de� controles� op� economische� werkloosheid�
kan� niet� in� functie� van� het� aantal� geweigerde� gevallen� worden� beoordeeld.�De�
vakantiefondsen�voeren�de�controles�in�vele�gevallen�correct�uit�en�deze�contro-
les�zijn�eenvormiger�dan�uit�de�grafiek�blijkt.�

De�RJV�engageert�zich�ook�de�suggesties�met�betrekking�tot�de�administratieve�
en�technische�aspecten�van�de�controleprocedures�voor�te�leggen�aan�de�vakantie-
fondsen.
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