REKENHOF

Leefbaarheid en
perspectieven van de
overzeese sociale zekerheid
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Brussel, februari 2006

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot
druk

adres

tel
fax
Internetsite

D/2006/1128/6
N.V. PEETERS S.A.

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
02-551 81 11
02-551 86 22
www.rekenhof.be

REKENHOF

Leefbaarheid en
perspectieven van de
overzeese sociale zekerheid

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering
van het Rekenhof van 15 februari 2006

Samenvatting

Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid werd in 1963 opgericht en wordt
beheerd door de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). Het is een
facultatief socialezekerheidsstelsel dat openstaat voor iedereen die zijn beroep
uitoefent buiten de Europese Economische Ruimte, ongeacht zijn nationaliteit.
Het stelsel staat bovendien in voor de ﬁnanciering van de socialezekerheidsrechten en -plichten van de oud-kolonialen.
Deze audit heeft tot doel de belangrijkste speciﬁeke kenmerken van het stelsel te
onderzoeken, na te gaan onder welke de voorwaarden het leefbaar is en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst.
Het stelsel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kapitalisatiesysteem, zonder
dat echter activa voorhanden zijn voor het dekken van de wiskundige reserves.
Gedurende verscheidene jaren heeft de regering immers de DOSZ ertoe verplicht
zijn kapitaal aan te spreken om de betaling van de sociale prestaties te ﬁnancieren en heeft ze niet de subsidie gestort waartoe ze volgens de wet verplicht was.
Sinds de kapitalisatiereserves van de instelling uitgeput zijn, stort de Staat elk
jaar een subsidie. Die subsidie stemt overeen met het verschil tussen het totaal
van de uitgaven van het stelsel en het bedrag van de ontvangsten.
Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid is een hybridisch systeem dat
voordelen van een repartitiestelsel koppelt aan die van een kapitalisatiestelsel.
Het genereert aanzienlijke uitgaven waarvan een steeds groter deel ten laste valt
van de Staat. Zo liep de tegemoetkoming van de Staat in 2004 op tot 279,7 miljoen euro, of 86 % van de uitgaven.
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige ﬁnancieringswijze de zelfregulering niet in
de hand werkt. Daarom acht het Rekenhof het wenselijk dat er een kritisch onderzoek komt van de verschillende sociale prestaties. Deze zijn soms aanzienlijk
voordeliger dan die in de sociale zekerheid voor werknemers en ze worden voorgesteld tegen voorwaarden die voordeliger zijn dan wat de privéverzekeringen
aanbieden.
Het Rekenhof beveelt nu al de volgende aanpassingen aan:
•

De jaarlijkse referentierentevoet voor het vaststellen van de barema’s die
worden gebruikt om de renten van de DOSZ te berekenen, moet in overeenstemming worden gebracht met de rentevoet die de Koning momenteel
aan de privésector van de levensverzekeringen oplegt.

•

Het systeem om de renteberekening aan te passen aan de kosten van het
levensonderhoud, moet worden hervormd om de impact ervan te verkleinen.

•

De verzekerbaarheidsvoorwaarden voor geneeskundige verzorging moeten
systematisch worden gecontroleerd. Die controle moet worden verruimd
tot alle sociaalverzekerden.

•

De individuele contracten voor geneeskundige verzorging, afgesloten
zonder wettelijke basis, moeten worden afgeschaft.

•

Er mogen niet langer hypothecaire leningen worden toegekend.

Het Rekenhof vestigt er in het bijzonder de aandacht op dat iedereen die buiten
Europa werkt, ongeacht zijn nationaliteit, kan aansluiten bij het stelsel van de
overzeese sociale zekerheid, zelfs zonder enige band met België en zonder enige
vorm van expatriëring. Die toestand vormt een risico voor de Belgische Staat, die
nu de grootste ﬁnancier van het stelsel is.

Overzeese sociale zekerheid – Rekenhof, februari 2006

3

Gelet op de speciﬁeke kenmerken van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, namelijk een facultatief stelsel dat in hoofdzaak is gebaseerd op kapitalisatie, acht het Rekenhof het tot slot wenselijk dat grondig wordt nagegaan of dat
stelsel wel in overeenstemming is met de Europese regels inzake vrije mededinging.
Het Rekenhof preciseert dat, los van de oriëntering die zal worden gekozen voor
de toekomst van het stelsel, de betaling van de prestaties zoals bepaald in de
wet, zal moeten worden voortgezet voor de huidige gepensioneerden en voor de
gezinnen die zich hebben aangesloten bij de tak van de gewone geneeskundige
verzorging. Daarbij komen nog de rechten die de nog actieve verzekerden hebben
verworven voor de jaren dat ze hebben bijgedragen tot op het ogenblik dat de
eventuele omvorming van het stelsel een feit is.
In hun gezamenlijk antwoord onderschrijven de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en de minister van Pensioenen de aanbevelingen van het Rekenhof en verbinden zij zich ertoe het stelsel van de overzeese sociale zekerheid te
hervormen. Daartoe hebben zij besloten een bijzondere regeringscommissaris aan
te stellen die deze hervorming moet opstarten en tot een goed einde brengen.

4
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Inleiding

Achtergrond
1

De overzeese sociale zekerheid stamt uit de periode van de kolonisatie van Congo
en Ruanda-Urundi. Vanaf 1 januari 1942 moesten alle niet-autochtone werknemers1 die waren tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst, aangesloten zijn
bij het koloniale socialezekerheidsstelsel. Toen Congo op 30 juin 1960 onafhankelijk werd, hief de Congolese staat de koloniale decreten inzake sociale zekerheid
op, omdat ze enkel ten goede kwamen van de buitenlanders. In Ruanda-Urundi
werd het systeem gehandhaafd tot in 1961. Krachtens de wet van 16 juni 19602
werd een groep socialezekerheidsinstellingen van koloniaal recht omgevormd
tot openbare instellingen van Belgisch recht. Door die operatie waarborgde de
Belgische Staat de uitkeringen waarop de werknemers aanspraak konden maken
die bij de koloniale instellingen waren aangesloten in de periode van 1942 tot
30 juni 1960. Vervolgens verving de wet van 17 juli 19633 die instellingen door de
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). De DOSZ neemt hun rechten
en verplichtingen alsook hun activa en passiva over. De wet van 17 juli 1963 richt
bovendien een vrijwillige verzekering op (in concurrentie met de privésector)
waarbij personen kunnen aansluiten die om het even welke beroepsactiviteit uitoefenen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze wet had tot doel,
in het belang van de economische expansie van België, sociale dekking te verlenen aan Belgen die een overzeese loopbaan wilden voortzetten of aanvatten.
Deze wet was niet enkel van toepassing op Belgische onderdanen, maar eveneens op de buitenlanders die werkten in de ondernemingen waarin Belgen in
dienst waren4.

2

De DOSZ maakt nu deel uit van de openbare instellingen van sociale zekerheid
(OISZ) die een bestuursovereenkomst met de Staat hebben afgesloten5. Hij staat
onder het gezamenlijke toezicht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van de minister van Pensioenen.

Draagwijdte van de audit
3

Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid wordt momenteel in hoofdzaak
geﬁnancierd door een tegemoetkoming van de Staat, aangezien de eigen ontvangsten ver beneden de uitkeringen aan de verzekerden liggen.
Zo bedroegen de uitgaven voor de sociale uitkeringen van het stelsel voor 2004
322 miljoen euro en moest de Staat voor 279 miljoen euro tegemoetkomen, terwijl de ontvangsten van de bijdragen slechts 46 miljoen euro bedroegen.

1

In die tijd ging het in hoofdzaak om Belgen en andere Europeanen, zoals Italianen, Portugezen en
Nederlanders.

2

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

3

Wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.

4

Parl. St. Kamer, 1961-1962, 431 nr.1 en nr.7.
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4

De audit heeft tot doel de huidige voorwaarden voor de leefbaarheid van het stelsel
te onderzoeken en aanbevelingen te doen.
Daartoe werd eerst de evolutie van de ﬁnanciële toestand van het stelsel onderzocht. Vervolgens spitste het onderzoek zich toe op de voornaamste kenmerken
van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid om bepaalde voordelen van
het systeem te kunnen vergelijken met die van de andere Belgische socialezekerheidsstelsels en de sector van de privé-verzekering.
Ook werd onderzocht of het huidige stelsel van de overzeese sociale zekerheid
nog tegemoetkwam aan de oorspronkelijke doelstellingen van de wetgever.

5

Omdat het stelsel van de overzeese sociale zekerheid een facultatief socialezekerheidsstelsel is, dat dicht aanleunt bij de dekking die privéverzekeringsmaatschappijen bieden, werd bijzondere aandacht besteed aan de conformiteit van de
tegemoetkomingen van het stelsel met de Europese bepalingen over vrije mededinging.

6

Al die vaststellingen geven aanleiding tot verschillende aanbevelingen.

7

Tot slot dient de perfecte medewerking te worden onderstreept die alle personen
met wie de vertegenwoordigers van het Rekenhof tijdens deze audit contact hebben gehad, hebben verleend.

Tegensprekelijke procedure
8

Het voorontwerp van verslag werd op 14 oktober 2005 aan de waarnemend administrateur-generaal en de voorzitter van het beheerscomité van de DOSZ
bezorgd.
Het standpunt van de DOSZ dat voortvloeit uit het tegensprekelijke debat van
24 november 2005 werd opgenomen in het ontwerpverslag dat op 21 december 2005 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister
van Pensioenen werd gestuurd. De ministers hebben gezamenlijk geantwoord op
3 februari 2006 (brief als bijlage).

8
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Hoofdstuk 1
Evolutie van de ﬁnanciële toestand van het stelsel

1.1
9

Oorsprong

Vanaf 1963 is het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, dat steunt op het
kapitalisatieprincipe, georganiseerd rond drie fondsen: het Pensioenfonds, het
Invaliditeitsfonds en het Solidariteits- en Perequatiefonds. Elk fonds heeft
de activa en de verbintenissen van het koloniale socialezekerheidsstelsel overgenomen. Op de balans van elk fonds staan enerzijds de activa en anderzijds de
toekomstige verbintenissen, die technische provisies worden genoemd. Het vermogen van elk van die drie fondsen moet worden belegd om de betaling van de
sociale uitkeringen6 te waarborgen; indien nodig kent de Staat aan elk van die
fondsen een tegemoetkoming toe.
De activa die waren overgeërfd van het koloniale stelsel van vóór 1960, volstonden ruimschoots om de toekomstige verbintenissen te ﬁnancieren. Bij de onafhankelijkheid van Congo werden echter activa in Congolese effecten en vastgoed,
waarvan de waarde destijds 173 miljoen euro vertegenwoordigde (64 % van de
gecumuleerde middelen van het koloniale socialezekerheidsstelsel tot in 1960),
ter plaatse bevroren. Ze werden uiteindelijk in 1966 door de Congolese regering
verbeurdverklaard.
Ingevolge deze verbeurdverklaring werden de gerealiseerde en beschikbare winsten in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid dat in 1963 werd opgericht,
aangewend om de onvoldoende reserves van het koloniale socialezekerheidsstelsel aan te vullen, om aldus de verbintenissen van het verleden te kunnen nakomen. Hierdoor werd het stelsel van de overzeese sociale zekerheid al van bij
het begin verzwakt en had het snel nood aan een staatstegemoetkoming7 om de
uitkeringen te kunnen betalen.

1.2
10

Uitputting van de reserves

Vanaf 1987 heeft de Staat, die met zware budgettaire moeilijkheden te kampen
had, slechts een gedeelte van de verschuldigde tegemoetkoming aan de DOSZ
gestort. Daardoor zag de instelling zich verplicht te putten uit de eigen reserves
die waren aangelegd in het kader van het door de wet opgerichte kapitalisatiesysteem. Het Rekenhof heeft destijds die werkwijze van de Staat8 bekritiseerd, die
erin bestond de kosten die voortvloeiden uit de wettelijke opdracht van de DOSZ
over te dragen naar de toekomstige begrotingen. De schuldvorderingen die de
Staat voor de jaren 1985 en 1987 tot 1992 verschuldigd bleef, te weten 385 miljoen euro, werden in 19959 geannuleerd, waardoor de DOSZ helemaal zonder
5

Koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot
rangschikking van bedoelde Dienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid. De eerste
overeenkomst is op 1 januari 2003 in werking getreden voor een periode van jaar. Het beheerscomité heeft in haar vergadering van 21 juni 2005 de verlenging van de bestuursovereenkomst met
één jaar goedgekeurd.

6

Artikel 5 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.

7

Artikel 8 van de wet van 17 juli 1963.

8

Brief van 20 augustus 1997, ref. A3 1.398.959 L1.

9

Artikel 41, § 1er, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
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kapitalisatiereserves achterbleef. Anderzijds werden de voorschotten die de Staat
had toegekend10 , als door de DOSZ verworven beschouwd voor een bedrag van
194 miljoen euro11.
Vanaf 1993 werd het bedrag van de ontvangsten uit bijdragen negatief beïnvloed
door de ﬁnanciële problemen van de Générale des carrières et des mines (Gécamines), met ongeveer 1 miljoen euro bijdragen per jaar een van de belangrijkste
bij de DOSZ aangesloten werkgevers.
11

In het licht van de kritieke toestand van de DOSZ, besliste de regering in april 1993
de Controledienst van de Verzekeringen (CDV) te belasten met een audit over de
leefbaarheid van het facultatieve stelsel van de overzeese sociale zekerheid. Overeenkomstig de aanbevelingen van de CDV werden de bijdragen op 1 januari 1995
met 20 % verhoogd, rekening houdend met meer actuele sterftetafels.

12

Door de uitputting van de reserves beschikte de DOSZ destijds niet meer over
kapitalisatiemiddelen om de sociale uitkeringen te ﬁnancieren. Daarom werd de
ﬁnanciering van het stelsel vanaf 1994 verzekerd door de jaarlijkse bijdragen en
door de tegemoetkoming van de Staat, waarvan de bijdrage is gestegen van 63
miljoen euro in 1993 naar 225 miljoen euro in 1995.
Om de tegemoetkoming van de Staat deﬁnitief te consolideren, is vanaf 1997
bij wet bepaald dat de Staat elk jaar aan de DOSZ een toelage zou storten die
gelijk is aan het verschil tussen de uitgaven en de ontvangsten12. Deze tegemoetkoming is betaalbaar in voorlopige twaalfden berekend op basis van de begroting
van het jaar in kwestie. Het deﬁnitieve bedrag van de tegemoetkoming wordt
vastgesteld bij de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen. De Staat heeft echter
de verschuldigde bedragen voor de jaren 1995 en 1996 niet gestort, wat een
ﬁnancieel verlies van 505 miljoen euro voor de DOSZ betekent.

13

Tot slot verkocht de DOSZ in 2002 het gebouw in de Vierarmenstraat in Brussel,
dat één van de laatste componenten van de kapitalisatiereserves vormde. De
tegemoetkoming van de Staat voor 2003 werd verminderd ten belope van de
opbrengst van die verkoop (23,4 miljoen euro).

1.3
14

Huidige toestand

Op de balans 2004 van de DOSZ staan voor 4.042 miljoen euro aan toekomstige
verbintenissen, terwijl de activa nog slechts 90 miljoen euro bedragen. Het boekhoudkundige evenwicht wordt enkel bereikt door aan de passiefzijde een negatief
gecumuleerd bedrijfsresultaat van 3.976 miljoen euro in te schrijven. De balansstructuur blijft georganiseerd rond de drie fondsen13, ofschoon ze niet meer overeenstemt met de ﬁnanciële realiteit van de instelling.

10

Het gaat om terugvorderbare voorschotten die de Staat toekende boven zijn tegemoetkoming die
is bepaald in artikel 8, om het tekort in Belgische frank te compenseren dat voortvloeit uit het feit
dat het Solidariteits- en Perequatiefonds zijn activa in Congolese frank niet heeft kunnen transfereren en converteren.

11

Artikel 41, § 2, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.

12

Artikel 154, § 2, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen voegt een permanente afwijking in van de bepalingen van artikel 8 van de wet van 17 juli 1963.

13

Uit conformiteit met de wet van 17 juli 1963.

10
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De tegemoetkoming van de Staat om de behoeften van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid te dekken, is blijven toenemen. Ze is gestegen van 232,8 miljoen euro in 1997 tot 279,7 miljoen euro in 200414.
De overzeese sociale zekerheid wordt dus op dit moment niet langer via een
kapitalisatiestelsel geﬁnancierd, maar wel in een systeem waarbij de wettelijke
verplichtingen worden geﬁnancierd. Die ﬁnanciering wordt voor een klein gedeelte
verzekerd door de bijdragen die tijdens het jaar worden geïnd en voor het grootste gedeelte door een tegemoetkoming van de Staat.

16

17

Over het algemeen worden de bijdragen die de DOSZ voor het stelsel van de
overzeese sociale zekerheid ontvangt, als volgt over de drie fondsen verdeeld:
•

70 % voor het Pensioenfonds, voor de ﬁnanciering van de niet-geïndexeerde
rust- en overlevingsrenten en voor de aanvullende renten voor de nietEuropeanen15;

•

9,5 % voor het Invaliditeitsfonds, om de uitgaven te dekken voor geneeskundige verzorging (73 %), invaliditeit en ziekengeld (27 %) van het algemene stelsel. Dat fonds ontvangt eveneens de bijdragen gestort in het
kader van het stelsel van de aanvullende verzekeringen inzake geneeskundige verzorging, arbeidsongevallen en ongevallen in het privé-leven;

•

20,5 % voor het Solidariteits- en Perequatiefonds, voor de ﬁnanciering van
de aanpassingen aan de levensduurte en de indexaanpassingen, de pensioenen van uit de echt gescheiden echtgenoten, de aanvullende rust- en
weduwetoelagen, de uitkeringen voor wezen en het vakantiegeld.

De aangeslotene mag het maandelijkse bedrag van de bijdragen vrij kiezen. Het
ligt tussen een reglementair vastgesteld minimum- en maximumbedrag16. Op
1 oktober 2004 was de minimale bijdrage 204,78 euro en de maximale 819,22 euro.
Het bedrag van de rente die aan de aangeslotene wordt toegekend, hangt af van
de omvang van zijn bijdragen.
Als de verhogingen van de bijdragen die voortvloeien uit de koppeling ervan aan
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen buiten beschouwing blijven, werden de bijdrageplafonds slechts twee keer opgetrokken. Dat
gebeurde een eerste keer in 197017 en een tweede keer in 1994 om rekening te
houden met meer geactualiseerde sterftetafels18.

14

Bron: rekeningen van de DOSZ.

15

De niet-Europeanen ontvangen een aanvullende rente ter compensatie van de niet-aanpassing van
hun renten aan de levensduurte en de index (artikel 20 bis van de wet van 17 juli 1963 in verband
met de overzeese sociale zekerheid).

16

Koninklijk besluit van 15 september 1965 met betrekking tot de inning van de bijdragen in de regeling voor de overzeese sociale zekerheid, zoals gewijzigd door de besluiten van 8 juli 1970 en
22 december 1994.

17

Wet van 16 februari 1970 tot wijziging van de wetten van 16 juni 1960 en 17 juli 1963 betreffende
de overzeese sociale zekerheid toepasselijk in 1970, met uitzondering van bepaalde artikels die
terugwerkende kracht verlenen.

18

Koninklijk besluit van 22 december 1994 tot invoeging in het koninklijk besluit van 15 september 1965 met betrekking tot de inning van de bijdragen in de regeling voor de overzeese sociale
zekerheid, van een artikel 4bis houdende uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van
21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen tot wijziging van de artikelen 15 en 18
van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.
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Hoofdstuk 2
Aansluitingsvoorwaarden en tussenkomsten van het stelsel van
de overzeese sociale zekerheid

2.1
18

Overzicht

Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, dat zich tot alle beroepscategorieën richt (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren ...), omvat een algemene
regeling en aanvullende verzekeringscontracten.
Om te kunnen deelnemen aan de overzeese sociale zekerheid moet men een
beroepsactiviteit uitoefenen in een land buiten de Europese Economische Ruimte19
of Zwitserland. Er wordt geen nationaliteitsvoorwaarde gesteld. Men kan aan
het systeem blijven deelnemen als men opnieuw tijdelijk in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland komt werken voor een periode van ten hoogste zes
maanden en op voorwaarde dat men niet is onderworpen aan een ander socialezekerheidsstelsel, of als men er terugkeert voor een periode van twaalf maanden
zonder een beroepsactiviteit uit te oefenen.
De algemene regeling vormt de basis voor de aansluiting bij de DOSZ. De aansluiting gebeurt individueel of via de werkgever, door de maandelijkse storting
van bijdragen.
Onder bepaalde voorwaarden kan de aansluiting daarenboven, tegen storting van
een eenmalige premie, met terugwerkende kracht gebeuren en kunnen de studiejaren vanaf de twintigste verjaardag worden gevaloriseerd. Door de storting van
een dergelijke premie kunnen ook de voor vroegere periodes gestorte bijdragen
worden verhoogd.

2.2
19

Algemene regeling

De algemene regeling omvat20:
•

de pensioenverzekering;

•

de ziekte-invaliditeits-moederschapsverzekering;

•

een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.

De pensioenverzekering geeft recht op de toekenning van een rustpensioen en
eventueel een weduwepensioen, wezentoelagen, een pensioen voor gescheiden
echtgenote, vakantiegeld. De begunstigde van een DOSZ-pensioen kan verder
een beroepsactiviteit blijven uitoefenen zonder dat dit een invloed heeft op het
bedrag van zijn pensioen.
De ziekte-invaliditeitsverzekering maakt het mogelijk een vervangingsinkomen
toe te kennen aan de verzekerde die door ziekte, zwangerschap of een ander
ongeval dan een arbeidsongeval, niet meer in zijn levensbehoeften kan voorzien
door te werken.

19

De 25 landen van de Europese Unie, waarbij ook nog IJsland, Liechtenstein en Noorwegen komen.

20

De verzekerden van buiten de Europese Economische Ruimte en van buiten Zwitserland kunnen
hun deelname beperken tot de pensioenverzekering.
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De uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging21 biedt aangesloten
leden die een bepaalde leeftijd22 hebben bereikt en die minstens gedurende
16 jaar bijdragen hebben betaald, de terugbetaling van hun kosten voor geneeskundige verzorging volgens de RIZIV-barema’s. Deze uitgestelde verzekering
geldt eveneens voor de personen die als ten laste van de aangeslotene worden
beschouwd.
20

Voor de algemene regeling bedroegen de uitgaven voor de sociale uitkeringen in
2004 313,8 miljoen euro terwijl het totaal van de bijdragen 36,8 miljoen euro
beliep.

2.3
21

Aanvullende verzekeringen

De aanvullende verzekeringen richten zich tot de verzekerden die bij de algemene
regeling zijn aangesloten en nog een beroepsactiviteit uitoefenen. Ze omvatten:
•

de aanvullende verzekering “geneeskundige verzorging”;

•

de aanvullende verzekering “arbeidsongevallen”;

•

de aanvullende verzekering “ongevallen in het privéleven”.

De aanvullende verzekering “geneeskundige verzorging” maakt de terugbetaling
mogelijk van de kosten voor geneeskundige verzorging van de aangeslotene en
zijn gezinsleden overal ter wereld23 als hij een beroepsactiviteit uitoefent.
De aanvullende verzekering “arbeidsongevallen” dekt de ongevallen op het werk
en op de weg van en naar het werk. Alle kosten die voortvloeien uit het ongeval
(vervoer, geneeskundige verzorging, repatriëring, ...) worden ten laste genomen
en er wordt een dagelijkse vergoeding gestort vanaf de 31e dag arbeidsongeschiktheid.
Bij de aanvullende verzekering “ongevallen in het privéleven” kan worden aangesloten als aanvulling op de verzekering “arbeidsongevallen” om alle ongevallen te
dekken die geen arbeidsongevallen zijn. De vergoedingen zijn dezelfde als die van
het verzekeringscontract “arbeidsongevallen”.
22

De uitgaven voor uitkeringen in de aanvullende verzekeringen bedroegen in 2004
8,7 miljoen euro terwijl het totaal van de bijdragen 9,4 miljoen euro beliep.

2.4
23

Persoonlijk toepassingsgebied

Toen het overzeese stelsel door de wet van 17 juli 1963 werd ingevoerd, beantwoordde het aan drie doelstellingen:
•

Het zorgde voor de aaneensluiting tussen het vroegere stelsel van verplichte verzekering van de oud-kolonies en het nieuwe stelsel van facultatieve verzekering.

•

Het bood de personen die een overzeese loopbaan wilden voortzetten of
beginnen, de mogelijkheid door een socialezekerheidsstelsel gedekt te zijn.

21

Deze verzekering is van “uitgestelde” aard aangezien ze de aangeslotenen niet dekt vanaf het
moment van hun aansluiting.

22

57 jaar voor 16 jaar aansluiting, 56 jaar voor 18 jaar, 55 jaar voor 20 jaar, en zo verder ... met een
grens op 50 jaar voor 30 jaar deelname.

23

De geneeskundige verzorging verstrekt in België wordt terugbetaald volgens de RIZIV-tarieven
terwijl de geneeskundige verzorging verstrekt buiten België wordt terugbetaald tegen 75 % van het
werkelijk betaalde bedrag.
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•

24

Het beantwoordde tot slot aan het Belgische streven van economische
expansie in de wereld, voor alle beroepscategorieën: werknemers, zelfstandigen of ambtenaren.

In de toenmalige koloniale context en gelet op het toen van kracht zijnde verplichte stelsel, konden werknemers, ongeacht hun nationaliteit, sociale bescherming genieten. Om de buitenlandse werknemers niet te benadelen die na de
onafhankelijkheid hun beroepsactiviteit in de vroegere kolonies hebben voortgezet, heeft de wetgever hun de mogelijkheid geboden bij het stelsel van de
overzeese sociale zekerheid aangesloten te blijven op voorwaarde dat ze werkten
in een onderneming die Belgische werknemers in dienst had.
De voorwaarde te werken bij een onderneming met personen van Belgische
nationaliteit in dienst, werd in 197124 geschrapt om de verzekerden van buitenlandse nationaliteit in het stelsel te laten blijven als ze gingen werken voor een
werkgever die geen Belgen in dienst had die bij het overzeese stelsel waren aangesloten.
Die wijziging, waarbij destijds geen rekening werd gehouden met de gevolgen
op lange termijn, heeft het persoonlijk toepassingsgebied van de wet uitgebreid.
Hierdoor is de wetgever afgeweken van de basisidee die beoogde de Belgische
economische ontwikkeling te ondersteunen.

25

In de huidige internationale context vormt een stelsel van overzeese sociale
zekerheid dat openstaat voor eenieder die buiten de Europese Economische
Ruimte werkt, zonder de voorwaarde van een band met België, een risico voor
de Belgische Staat. Die zou zijn tegemoetkomingen immers fors kunnen zien
toenemen. Als buitenlandse werkgevers of werknemers het belang van het gunstige pensioenstelsel van de DOSZ zouden inzien, zou het stelsel een toename
kunnen kennen van aansluitingsaanvragen van over de gehele wereld, zonder dat
het om expats gaat. Een niet-Europeaan kan zich aldus bij de DOSZ aansluiten
terwijl hij in zijn eigen land werkt (op dit ogenblik 296 gevallen). Dat risico mag
niet worden onderschat, aangezien in de bestuursovereenkomst van de Dienst
staat dat hij internationale publiciteitscampagnes mag voeren om het aantal aangeslotenen op te trekken.

26

Van de 8.150 actieve aangeslotenen25 is momenteel 82,8 % Belg, 11,1 % nietBelgische Europeaan (met inbegrip van Zwitsers) en 6,1 % niet-Europeaan.

24

Wet van 22 februari 1971 tot wijziging van de wetten van 16 juni 1960 en 17 juli 1963 betreffende
de overzeese sociale zekerheid.

25

Cijfergegevens van de dienst “actieve verzekerden” voor de periode augustus 2003 – juli 2004.
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Hoofdstuk 3
Bijzonderheden van het stelsel die bijzondere ﬁnanciële lasten
teweegbrengen

27

Hoewel in de inleiding van de bestuursovereenkomst van de DOSZ26 staat dat die
dienst aan de Belgen die in het buitenland werken een sociale zekerheid moet
bieden die vergelijkbaar is met deze in België, blijkt dat het stelsel voordelige
uitkeringen toekent. Aangezien de ﬁnanciële behoeften van het stelsel van de
overzeese sociale zekerheid krachtens de wet worden gedekt door een tegemoetkoming van de Staat, vormen de kosten van die uitkeringen een aanzienlijke last
voor de Schatkist en roepen ze vragen op over de toekomst van dat stelsel.

3.1
28

Tak pensioenen

Omdat er geen gekapitaliseerde reserves zijn, is de tak pensioenen op dit moment
georganiseerd volgens het beginsel van de repartitie van de ﬁnanciële middelen.
Om de leefbaarheid van het stelsel te beoordelen, is in dat verband vooral de
verhouding tussen actieve en niet-actieve verzekerden belangrijk. Blijkt dat de
groep verzekerden van de DOSZ in de loop der jaren voortdurend veroudert en
dat dit gepaard gaat met een gestage afname van het aantal bijdragebetalers.
In 1984 waren bij de DOSZ 15.406 actieve aangeslotenen die bijdragen betaalden tegenover 29.037 gepensioneerden, d.w.z. nagenoeg één bijdragebetaler
voor twee gepensioneerden.
Sindsdien is over een periode van twintig jaar het aantal bijdragebetalers met
44 % gedaald (8.499 in 2004), terwijl het aantal gepensioneerden gestegen is
(44.230 gepensioneerden). Daardoor is de verhouding bijdragebetalers/gepensioneerden geëvolueerd tot één bijdragebetaler voor vijf gepensioneerden. Uit
de structuur van de populatie van de DOSZ blijkt hoe broos de ﬁnanciële toestand van het stelsel is. In 2004 bedroegen de totale pensioenuitgaven 289,8 miljoen euro terwijl de pensioenbijdragen 33,3 miljoen euro beliepen.

29

Bovenop die geringe ontvangsten uit bijdragen komt het probleem van de dure
berekeningswijze van de pensioenen. In het stelsel van de overzeese sociale
zekerheid wordt een pensioen zowel met mechanismen uit een kapitalisatiesysteem als uit repartitiesysteem berekend.

30

In een eerste fase worden de bijdragen die een aangeslotene in het kapitalisatiesysteem heeft gestort immers omgezet in een rente. Vervolgens wordt het bedrag
van de rente aangepast aan de kosten van levensonderhoud. Dat gebeurt met
verwijzing naar de actualisering van de lonen voor de berekening van de pensioenen van de werknemers, die worden toegekend in het kader van een repartitiestelsel27. Dat mechanisme wordt hieronder beschreven.

26

Koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot
rangschikking van bedoelde Dienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid.

27

Wet van 12 juli 1957 waarvan de bepalingen in verband met de herwaardering van de bezoldigingen zijn overgenomen in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers.
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3.1.1
31

Toepassing van een hoge rentevoet voor de berekening van de
renten

De pensioenregels van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid lijken op de
levensverzekeringen in de privésector. Die laatste berusten op de techniek van de
lijfrentekapitalisatie, die twee parameters gebruikt. De eerste is de lijfrente met
de sterftetafels, de tweede is van ﬁnanciële aard met de technische rentevoet.
De actuariële berekening van de rust- en weduwerenten van de DOSZ is gebaseerd op de sterftetafels MR-FR28 en op een jaarlijkse rentevoet van 4,25 %. Dat
percentage wordt eveneens gebruikt voor de berekening van de toekomstige verbintenissen tegenover de verzekerden om de technische provisies aan te leggen.

32

Hoewel de DOSZ niet is onderworpen aan de bepalingen van de tak van de
levensverzekeringen, moet worden opgemerkt dat de referentierentevoet die de
Koning voor die tak heeft vastgelegd, en die aanvankelijk was bepaald op 4,75 %29,
werd teruggebracht tot 3,75 %30.
Die aanpassingen zijn gebaseerd op Europese richtlijnen31 inzake de regels voor
rentevoeten. Zo moet de rentevoet voorzichtig worden gekozen en worden vastgelegd volgens de regels van de bevoegde overheid van de lidstaat van oorsprong.
Daarbij moeten bepaalde principes, zoals de vastlegging van één of meerdere
maximumrentevoeten, worden toegepast.

33

Ondanks de daling van de maximumrentevoet in de sector van de levensverzekeringen, die was ingegeven door de economische omstandigheden, en ondanks de
noodzaak om voorzichtig te werk te gaan, heeft de DOSZ in zijn reglementering
een jaarlijkse vaste rentevoet van 4,25 % behouden.
Om de tegemoetkoming van de Staat te verminderen, zou de rentevoet die
momenteel in de kapitalisatie wordt toegepast voor de berekening van de rente,
moeten worden verlaagd en dichter moeten komen liggen bij deze van de tak
levensverzekeringen van de privésector.

3.1.2
34

Financieel belang van de indexering en de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud van het pensioenbedrag

Zodra een pensioen wordt toegekend, wordt het gekoppeld aan de schommeling
van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dat indexeringsmechanisme, dat
vergelijkbaar is met het mechanisme gebruikt voor de socialezekerheidsuitkeringen, bestaat niet in de privésector van de pensioenverzekeringen.

28

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot invoeging van een artikel 3bis in het
koninklijk besluit van 15 december 1970 tot vaststelling van de door het Pensioenfonds van de
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toe te passen tarieven en schalen.

29

Koninklijk besluit van 17 december 1992 betreffende de levensverzekeringsactiviteit.

30

Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1992
betreffende de levensverzekeringsactiviteit en koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende
de levensverzekeringsactiviteit.

31

Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 5 november 2002 betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf die richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november
1992 vervangt, tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het
directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG
(derde richtlijn levensverzekering).
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35

Bovendien bevat de reglementering van de DOSZ een ander mechanisme waarmee op het ogenblik van de berekening van de rente, het bedrag van de in de
loop der jaren gestorte bijdragen kan worden geherwaardeerd. Daardoor kunnen
de gevolgen van de jaarlijkse inﬂatie worden opgevangen, in het bijzonder de
onvermijdelijke waardevermindering van de bedragen waaruit de rust- en overlevingsrenten bestaan. Dat mechanisme voor aanpassing aan de kosten van het
levensonderhoud is geïnspireerd op de actualisering van de lonen die wordt toegepast bij de berekening van de werknemerspensioenen.

36

De ﬁnanciële last van die aanpassing aan de kosten van levensonderhoud is aanzienlijk omdat ze van toepassing is op bedragen die worden gekapitaliseerd tegen
een rentevoet van 4,25 %32. Deze last kan nog zwaarder worden als de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud wordt toegepast op renten die worden
vermeerderd wegens het later ingaan van het pensioen33. Het aandeel van de
aanpassing aan de kosten van levensonderhoud vertegenwoordigt op dit moment
bij de berekening van het pensioen gemiddeld 55,47 % van het bedrag van het
pensioen34.

37

In tegenstelling tot de privéverzekeringssector, waar de munterosie van de
gestorte premies slechts gedeeltelijk en niet systematisch wordt gecompenseerd
door de toekenning van winstdeelnemingen, worden in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid de renten automatisch en volledig aan de kosten van
levensonderhoud aangepast35.

38

Aanvankelijk waren de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud en de
indexering uitsluitend voorbehouden aan Belgische onderdanen. Door de hoge
inﬂatie in de jaren 1960-1980, die leidde tot een aanzienlijk verschil tussen de
basisrente en de eindrente, werden heel wat rechtszaken aangespannen door
onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.
Ingevolge die rechtszaken werd het voordeel van die mechanismen verruimd naar
de onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte36 voor
zover ze hun woonplaats in één van die staten hadden. De onderdanen van de
Zwitserse Confederatie genieten deze voordelen ook37.
32

Daar de renten van de DOSZ veel hoger kunnen liggen dan de Belgische pensioenen, werd de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud in een eerste fase enkel toegepast op de uitkeringen
verworven door de eerste twintig jaren bijdragen (artikel 55, 2e lid, initieel, van de wet van 1963).
Deze voorwaarde werd door de wet van 27 mei 1983 afgeschaft met ingang van 1 juli 1980.

33

Een persoon die bijvoorbeeld op de normale leeftijd van 56 jaar (naargelang van zijn loopbaan) een
rente van 13.116 euro zou hebben genoten, zal 29.319 euro ontvangen als zijn pensioen ingaat op
65 jaar, d.w.z. een vermeerdering met 124 %.

34

Gegevens van de DOSZ over de pensioenen die zijn ingegaan tussen 1 juni 2003 en 1 september 2004. Zo konden de recente pensioenen die nog niet de invloed hadden ondergaan van de
schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen (d.w.z. de indexering die gebeurt na de
ingang van het pensioen) worden afgezonderd.

35

Krachtens hoofdstuk VI : aanpassing van de prestaties aan de kosten van levensonderhoud van de
wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.

36

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen was in zijn arresten van 31 maart 1977 en
9 juli 1987 achtereenvolgens van oordeel dat de wetten van 16 juni 1960 en 17 juli 1963 vielen
onder het toepassingsgebied van Verordening 1408/71. De artikelen 2 en 3 van die verordening
preciseren dat de personen die zijn of waren onderworpen aan de wetgeving van één of meer lidstaten en die onderdanen zijn van één van die lidstaten, in aanmerking komen voor het voordeel
van de wetgeving van iedere lidstaat onder dezelfde voorwaarden dan de onderdanen van die lidstaat; daar het doorslaggevend criterium voor de toepassing van verordening 1408/71 op de aangeslotenen van de DOSZ hun aansluiting bij een socialezekerheidsstelsel van een lidstaat is, is het
van weinig belang waar ze hun beroepsactiviteit vervullen.

37

Op 21 juni 1999 werd in Luxemburg een akkoord ondertekend tussen de Europese Unie en de
Zwitserse Confederatie dat inzonderheid voor de materies die onder de bevoegdheid van de DOSZ
vallen, voorziet in de gelijke behandeling tussen de onderdanen van de twee entiteiten.
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De opeenvolgende uitbreidingen van Europa hebben de kosten van die maatregel
nog verder doen toenemen.
39

Met de uitbreiding van het voordeel van de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud en de indexering tot de onderdanen van de Zwitserse Confederatie
vanaf 1 juni 2002, gaat een uitgave van 1,6 miljoen euro op jaarbasis gepaard.

40

In 2004 werd de voorwaarde van verblijf in de Europese Economische Ruimte voor
de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud en de indexering afgeschaft
voor de onderdanen ervan, voor de onderdanen van de Zwitserse Confederatie, de
vaderlandlozen en de vluchtelingen, alsmede voor hun rechthebbenden38. Deze
maatregel heeft geleid tot meeruitgaven die voor 2005 op 1,4 miljoen euro worden
geraamd.

41

De ﬁnanciële lasten van de uitkeringen aan niet-Europeanen zullen nog stijgen
door de toepassing van Verordening (EG) 859/2003 van 14 mei 2003 die de
bepalingen van Verordening (EEG) 1408/71 en Verordening 574/72 verruimt tot
de onderdanen van derde landen. De aanpassing aan de kosten van levensonderhoud en de indexering van de uitkeringen moet worden toegekend aan de nietEuropeanen die in Europa verblijven en die onderworpen zijn of waren aan de
wetgeving van twee lidstaten.

42

In 2004 vielen de pensioenuitgaven uiteen in een bedrag van 61,4 miljoen euro
voor de renten en 141,3 miljoen euro voor de kosten van de aanpassing aan de
kosten van levensonderhoud in de berekening van de rente en de indexering na
de ingang van het pensioen.
Het huidige systeem van de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud
vertegenwoordigt een belangrijke ﬁnanciële last. Deze last zou kunnen worden
gemilderd door restrictieve maatregelen. Zo zou een beperkt percentage van de
index in aanmerking kunnen worden genomen, zou de aanpassing kunnen worden
beperkt tot de eerste jaren waarin bijdragen werden gestort (tien jaar) of kunnen
indexsprongen worden ingevoerd.

3.1.3
43

Kosten van het valoriseringsmechanisme van de renten bij uitstel
van de ingangsdatum van het pensioen

In het stelsel van de overzeese sociale zekerheid is de normale pensioenleeftijd
vastgelegd op 55 jaar voor vrouwen, ongeacht de duur van hun loopbaan. Voor
mannen wordt de normale pensioenleeftijd bepaald op basis van het aantal jaren
deelname aan het stelsel. Iedere schijf van twee jaar deelname aan het stelsel
vermindert de pensioenleeftijd met één jaar, te beginnen met 65 jaar voor een
loopbaan van minder dan 2 jaar en eindigend bij 55 jaar voor een loopbaan van
20 jaar en meer. De aangeslotenen van de DOSZ kunnen ook de ingangsdatum
van hun pensioen zonder leeftijdslimiet uitstellen.
Deze voordelige regels, die speciﬁek zijn voor het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, verklaren waarom de ingangsdatum van het pensioen vaak uitgesteld wordt. Zo hebben in 2004 89,5 %39 van de vrouwen hun pensioen na 55 jaar
genomen en hebben 61,85 % van de mannen hun pensioen genomen na de theoretische leeftijd vastgelegd op basis van hun loopbaan.

38

Programmawet van 9 juli 2004 tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 juli 1963.

39

Statistieken afkomstig van cijfers overgezonden door de dienst van het actuariaat van de DOSZ.
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44

Bij uitstel wordt op het bedrag van de rente een verhogingscoëfﬁciënt toegepast die
is gebaseerd op een actuariële berekening en die overeenstemt met de verlengde
belegging van de bijdragen. In de veronderstelling van een uitstel van 10 jaar, wordt
het bedrag van de rente van een vrouw, berekend op basis van een pensionering op
55 jaar, aldus vermenigvuldigd met 2,41.
Vanuit actuarieel oogpunt heeft het uitstel van de ingangsdatum van het pensioen geen ﬁnanciële consequenties. De bedragen die gedurende de jaren van
uitstel niet worden gestort, worden immers gekapitaliseerd, waardoor een pensioen wordt aangeboden dat weliswaar groter is maar een kortere levensduur
bestrijkt.
Voor een verzekerde bij de DOSZ, die een beroepsactiviteit kan blijven uitoefenen zonder enige invloed op het bedrag van zijn pensioen, komt de keuze om
de ingangsdatum van zijn pensioen uit te stellen vaak neer op een keuze van de
manier waarop hij zijn spaargeld wil beheren.

45

Momenteel maakt de DOSZ een studie om de wetgeving van het stelsel van de
overzeese sociale zekerheid in overeenstemming te brengen met het principe van
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Deze studie gaat ervan uit dat
het pensioen zowel voor mannen als vrouwen ingaat op 65 jaar en voorziet in de
mogelijkheid van een vervroegd pensioen vanaf 60 jaar. Dat de normale pensioenleeftijd op 65 jaar wordt vastgelegd, leidt ertoe dat de ingangsdatum van de
pensioenen met een periode van 1 tot 10 jaar wordt uitgesteld. De grotere kostprijs van die pensioenen, die voortvloeit uit de verlenging van de kapitalisatieperiode tegen een rentevoet van 4,25 %, zal later door de Staat ten laste moeten
worden genomen.
Er zou over moeten worden nagedacht of het onbeperkt uitstellen van de pensioenleeftijd na 65 jaar al dan niet moet worden behouden.

3.1.4
46

Aanvullende voordelen

De aangeslotenen van de DOSZ hebben aanvullende voordelen gekregen bij hun
pensioenen, wat de tegemoetkoming van de Staat verhoogt.
Ingevolge de verbeteringen die voordien aan de koloniale pensioenen40 waren
aangebracht, werd aldus voor die pensioenen een perequatie toegekend vanaf
1 maart 1976, 1 januari 1978 en 1 januari 197941, hoewel het principe van de perequatie van de koloniale pensioenen aanvankelijk niet in de wet van 16 juni 1960
was opgenomen.

40

Wet van 16 februari 1970 en wet van 22 februari 1971 tot wijziging van de wetten van 16 juni 1960
en 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.

41

Wet van 11 februari 1976 tot invoeging van een artikel 10 bis in de wet van 16 juni 1960 en haar
uitvoeringsbesluit van 14 december 1978 tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen
werknemers van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi in uitvoering van artikel 18 van de wet van
11 februari 1970.
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Meer recent hebben de gewezen Belgische koloniale werknemers verkregen dat
hun pensioenen de evolutie van de Belgische pensioenen42 volgen wat betreft de
aanpassing aan de evolutie van het algemeen welzijn. Bij die gelegenheid hebben
ze op 1 april 200443 een perequatie verkregen waarvan de kostprijs op jaarbasis
op 4.900.000 euro wordt geraamd.
47

Die voordelen worden volledig door de Staat ten laste genomen aangezien het
om een “gesloten” stelsel gaat waarbij geen bijdragen worden geïnd.
Gezien de ﬁnanciële omvang van dergelijke operaties, werd geen enkele perequatie
toegepast voor de pensioenen van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid.

48

Anderzijds werden in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid bepaalde
aanvullende voordelen toegekend volgens hetzelfde model als die toegekend aan
de werknemers, zonder dat hiervoor in een ﬁnanciering was voorzien.
Vanaf 197644 werd het recht op vakantiegeld ingevoerd voor de rust- en overlevingspensioenen. De kosten van het vakantiegeld beliepen in 2004 7,5 miljoen euro. Daarenboven wordt een aanvullende pensioentoelage toegekend
ingevolge de valorisering van de jaren waarin de verzekerde de ziekte-invaliditeitsverzekering heeft genoten (kostprijs: 1 miljoen euro in 2004). Hetzelfde geldt
voor het pensioen toegekend aan de gescheiden echtgenoot45 (4,3 miljoen euro in
2004) en voor de vermeerdering van de toelagen na één jaar invaliditeit46 ten voordele van de begunstigden van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid.

49

De DOSZ-studie die de wetgeving van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid in overeenstemming wil brengen met het beginsel van de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen waarvan hierboven sprake, bepaalt dat de periodes van
militaire en burgerdienst, met inbegrip van de periode bij de weermacht, worden
gevaloriseerd voor de toekenning van een aanvullende rust- en overlevingstoelage ten laste van het Solidariteitsfonds. Het bedrag van de toelage en de ﬁnancieringswijze ervan zouden bij koninklijk besluit moeten worden vastgelegd. In
de voorafbeelding van de begroting 2006 is 1.739.000 euro opgenomen. Deze
enveloppe zou ontoereikend kunnen zijn omdat ze enkel is gebaseerd op 25 % van
de populatie gepensioneerden van de DOSZ.
De toekenning van nieuwe voordelen, gekopieerd van die van het stelsel van de
sociale zekerheid der werknemers, zou moeten worden beoordeeld in het licht
van de kritieke ﬁnanciële toestand waarin de DOSZ verkeert. In dit geval zou er
een overeenstemmende ﬁnanciering moeten komen om de tegemoetkomingen
van de Staat niet op te drijven.

42

De Belgische pensioenen die voor 1993 zijn ingegaan, werden met 1 % opgetrokken op 1 januari 2002 en met 1 % op 1 januari 2003 en deze welke voor het eerst werden toegekend in 1993, 1994
en 1995 werden vermeerderd met 2 % vanaf 1 januari 2003. Koninklijke besluiten van 11 december 2001 en 21 november 2002 houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

43

Besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1978 tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen werknemers van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi in
uitvoering van artikel 18 van de wet van 11 februari 1970 dat een artikel 10bis inlast in de wet van
16 juni 1969.

44

Wet van 11 februari 1976 tot wijziging van de wetten van 16 juni 1960 en 17 juli 1963 betreffende
de overzeese sociale zekerheid.

45

Wet van 20 juli 1990 houdende sociale bepalingen.

46

Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.
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3.2
3.2.1
50

Sector geneeskundige verzorging
Onevenwicht van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige
verzorging

Binnen de algemene regeling stort de bij de DOSZ aangeslotene die een beroepsactiviteit uitoefent, een globale bijdrage. Hiermee kan hij een pensioen opbouwen
en zich op termijn verzekeren voor geneeskundige verzorging. Het invaliditeitsfonds van de DOSZ krijgt 9,5 % van de bijdrage aan de algemene regeling toegekend47.
Tijdens de eerste zestien jaar waarin bijdragen worden betaald, krijgt de aangeslotene echter zijn kosten voor geneeskundige verzorging niet terugbetaald.
Om gedurende die periode gedekt te zijn, moet hij een aanvullende verzekering
voor geneeskundige verzorging bij de DOSZ of in de privésector afsluiten. Pas
na zestien jaar deelname aan de algemene regeling en na het bereiken van een
bepaalde leeftijd kan hij de tegemoetkomingen van de verzekering geneeskundige
verzorging genieten, de zogeheten uitgestelde verzekering48.
In de algemene regeling kiest de aangeslotene vrij het bedrag van zijn bijdrage
tussen een minimum en een maximum. Die keuze beïnvloedt het pensioenbedrag,
maar heeft geen weerslag op het niveau van de terugbetaling van de geneeskundige verzorging.

51

De ﬁnanciering van de sector geneeskundige verzorging van de algemene regeling van de DOSZ werd nooit geëvalueerd. Tegenwoordig worden de bijdragen
die de OISZ int onmiddellijk gebruikt om de uitgaven voor geneeskundige verzorging van het lopende jaar te ﬁnancieren. De rekeningen 2004 vermelden 2,5 miljoen euro ontvangsten van bijdragen tegenover 22,5 miljoen euro uitgaven voor
geneeskundige verzorging. Dat niet te verwaarlozen verschil wordt door de Staat
geﬁnancierd.
3.2.2 Controles van de uitgaven in de sector geneeskundige
verzorging

52

De uitgaven van de tak geneeskundige verzorging van de algemene regeling zijn
tussen 1999 en 2003 met nagenoeg 40 % gestegen. De DOSZ heeft in het licht
van die toestand een aantal controles uitgevoerd.

53

In 2003 en 2004 heeft de dienst geneeskundige verzorging van de DOSZ onderzocht of de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming in het kader van het
WIGW-statuut49 voldeden aan de voorwaarde van verblijf in België en de inkomensvoorwaarden. Van de 1500 begunstigden van dat WIGW-statuut bleken
723 verzekerden of 48,2 % die voorwaarden niet te vervullen. Zij werden uit de
regeling van de WIGW geschrapt en genieten niet langer de verhoogde terugbetaling van uitkeringen voor geneeskundige verzorging.

47

73 % van die 9,5 % is bestemd voor de ﬁnanciering van de geneeskundige verzorging, 27 % voor de
uitkeringen voor ziekte en invaliditeit.

48

57 jaar voor 16 jaar bijdragen, 56 jaar voor 18 jaar bijdragen, 55 jaar voor 20 jaar bijdragen, met
een limiet op 50 jaar voor 30 jaar bijdragen.

49

Artikel 37, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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54

De DOSZ heeft in 2004 een controle uitgevoerd bij de gepensioneerden met een
gemengde loopbaan om na te gaan of ze recht hebben op een terugbetaling van
de geneeskundige zorgen ter uitvoering van andere, Belgische of buitenlandse,
contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen of van een wederkerigheidsovereenkomst. De gepensioneerden van de DOSZ van wie de duur van de loopbaan in een ander stelsel van de sociale zekerheid (werknemers, zelfstandigen,
ambtenaren, ….) minstens een derde van een volledige loopbaan bereikt, kunnen
immers aanspraak maken op een tegemoetkoming in het Belgische stelsel van
ziekte- en invaliditeitsverzekering. Op een steekproef van 949 gepensioneerden
die gedurende minder dan 25 jaar bij de DOSZ bijdragen hebben betaald, vielen
385 titularissen en personen te hunnen laste, d.i. ongeveer 40 % van de geselecteerde dossiers, onder het Belgische stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering. Van dat stelsel wordt daarom een recuperatie gevraagd die op 1 miljoen euro
wordt geraamd (terugwerkende kracht beperkt tot twee jaar vanwege de verjaringstermijn).

55

Momenteel worden nog andere controles uitgevoerd waardoor de uitgaven kunnen worden beperkt, m.n. betrekking tot de echtgenoten of de samenwonenden
ten laste.
Als gevolg van die controles zijn de uitgaven gedaald van 24.481.373 euro in
2003 tot 22.527.582 euro in 2004.
Gezien de positieve resultaten die al verkregen zijn, zouden de controles inzake
geneeskundige zorgen systematisch moeten worden georganiseerd en worden
verruimd tot alle verzekerden van de DOSZ.
3.2.3

Individuele contracten geneeskundige zorgen
(zgn. “contracten 900.000”)

56

De wet van 17 juli 1963 voorziet in een stelsel van zogeheten voortgezette
geneeskundige verzorging50. Door dat stelsel kunnen aangeslotenen die niet langer in het algemene stelsel bijdragen betalen51 en die in totaal minder dan zestien
jaar bijdragen hebben betaald, hun geneeskundige verzorging terugbetaald krijgen op voorwaarde dat ze bijdragen storten. Dat stelsel heeft vrij strikte toegangsvoorwaarden maar wordt niet gebruikt.

57

Om de beperkingen van die voortgezette verzekering te omzeilen, heeft de DOSZ
meer dan twintig jaar geleden, zonder enige wettelijke grondslag, individuele
contracten voor geneeskundige zorgen, de zogeheten “contracten 900.000”,
gecreëerd voor zijn vroegere verzekerden die niet lang genoeg bijdragen hadden
betaald om de terugbetaling van de geneeskundige verzorging in het algemene
stelsel te genieten. Op dit moment zijn er 79 contracten van dat type. Tegen
storting van een maandelijkse bijdrage (115,72 euro in 2005) betalen ze de kosten voor geneeskundige verzorging en hospitalisatie terug.

58

Wanneer de zorgen buiten België worden verstrekt, krijgen de personen met een
“contract 900.000”, hun kosten voor geneeskundige verzorging die zijn erkend in
de RIZIV-nomenclatuur, terugbetaald tegen 75 % van de werkelijk gedane kosten.
In België worden de kosten volgens het RIZIV-tarief terugbetaald.

50

Artikel 42, 2e lid, van de wet van 17 juli 1963.

51

Men kan slechts aanvullende verzekeringen voor geneeskundige verzorging aangaan als men bijdragen betaalt in het algemene stelsel.
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Er moet worden onderstreept dat die contracten de Europese aangeslotene
bevoordelen die geen volledige loopbaan bij de DOSZ heeft, ten nadele van iemand
die gedurende meer dan zestien jaar regelmatig een bijdrage heeft betaald. Die
laatste is buiten België voor geneeskundige verzorging slechts gedekt tegen het
RIZIV-tarief.
Bovendien ontvangen niet-Europese aangeslotenen die zestien jaar in het algemene stelsel van de DOSZ bijdragen hebben betaald, slechts de terugbetaling
van de geneeskundige verzorging indien zij in België verblijven. De niet-Europese aangeslotene die een “contract 900.000” heeft afgesloten, ontvangt daarentegen, ongeacht zijn verblijfplaats, de terugbetaling van 75 % van zijn kosten voor
geneeskundige verzorging buiten België. Op voorwaarde van de betaling van een
bijdrage kan via dat type van contract aldus de verblijfplaatsvoorwaarde van de
wet van 17 juli 1963 omzeild worden.
Buiten Europa is er ook een verschil tussen de verzekerde “900.000” van de
DOSZ en de Belgische gepensioneerde in het stelsel van de sociale zekerheid
voor werknemers of in het stelsel van de overheidspensioenen. Die laatste zal
verplicht zijn voor de terugbetaling van zijn geneeskundige verzorging een privéverzekering aan te gaan die vaak duurder is dan het contract 900.000.
59

Voor de personen die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt, veronderstelt
het sluiten van een “contract 900.000” het ontbreken van een beroepsactiviteit.
Voor verre landen controleert de DOSZ die voorwaarde echter niet en de naleving ervan wordt zelfs niet gewaarborgd door een verklaring op eer van de aangeslotene. De kosten die voor die jonge aangeslotenen worden terugbetaald, zijn
over het algemeen hoger omdat ze verschillende rechthebbenden hebben die ook
van die verzekering genieten.

60

De terugbetaling van geneeskundige zorgen tegen 75 % van de werkelijke kosten
vormt een aanzienlijke last voor de DOSZ als die kosten worden gemaakt in landen waar de geneeskundige verzorging bijzonder duur is.
Zoals de onderstaande tabel aangeeft zijn de terugbetaalde kosten voor de
79 bestaande “contracten 900.000” tussen 2002 en 2004 gestegen van 104.651 euro
tot 141.347 euro. Dat is een toename met 35 %.
Rekening houdend met de gestorte bijdragen en het aantal bijdragebetalers blijken de geïnde ontvangsten bovendien onvoldoende om de uitgaven te dekken.
De dekking van het tekort valt volledig ten laste van de Staat. Die moet immers
zijn waarborg verstrekken, terwijl de wet van 17 juli 1963 zelfs niet over die contracten bepaalt.
Tabel 1 – Evolutie van de ontvangsten en uitgaven (in euro)

2002
2003
2004

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

77.407,46
85.887,47
98.411,29

104.651,25
127.183,64
141.347,02

– 27.243,79
– 41.296,17
– 42.935,73

De regels van de voortgezette verzekering voor geneeskundige verzorging zouden moeten worden versoepeld om ze effectief te kunnen toepassen. In die hypothese, en gelet op het ontbreken van een wettelijke grondslag en op het tekort
dat door slechts 79 dossiers wordt veroorzaakt, zou moeten worden overwogen
de zogeheten “contracten 900.000” af te schaffen.
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3.3
61

Toekenning van hypothecaire leningen

In de context van de dekolonisatie stond de DOSZ52 hypothecaire leningen toe
zodat zijn aangeslotenen een woning zouden kunnen aankopen tegen de gunstigste voorwaarden. Die opdracht is opgenomen bij de taken vermeld in de bestuursovereenkomst van de DOSZ, hoewel de wet van 17 juli 1963 er niet in voorziet.
Op 31 december 2004 liepen nog tien hypothecaire leningen voor een bedrag van
187.740 euro, waarvan negen toegestaan aan verzekerden en één aan een personeelslid. Sinds enkele jaren vermindert het aantal leningen voortdurend omdat de
leningsvoorwaarden, met een intrestvoet van 4,73 %, niet meer attractief zijn.
De toekenning van hypothecaire leningen is een opdracht die niet langer verantwoord is aangezien de kapitaalreserves onbestaande zijn en het de Staat is die
uiteindelijk zorgt voor de ﬁnanciering van die leningen.

52

In het ofﬁciële bericht van het Ministerie van Economische Zaken (B.S., 10 maart 1995) is de
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het
hypothecair krediet, ingeschreven als hypotheekonderneming.
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Hoofdstuk 4
Naleving van de Europese bepalingen inzake vrije mededinging

62

Het gemeenschapsstelsel voor mededinging vloeit hoofdzakelijk voort uit hoofdstuk 1 van titel VI, artikelen 81 tot 89 (de oude artikelen 85 tot 94) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Die regels stellen als principe
dat mededingingsbeperkingen schade toebrengen aan de uitwisselingen binnen
de Gemeenschap.

63

De instellingen die belast zijn met het beheer van een wettelijk socialezekerheidsstelsel zijn in principe niet onderworpen aan de mededingingsregels, zoals het
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Poucet en
Pistre van 17 februari 199353 aangeeft. In die zaak heeft het Hof van Justitie
immers geoordeeld dat de instellingen die verplichte stelsels van sociale zekerheid beheren die steunen op de principes van de solidariteit, en waarin de gestorte
tegemoetkomingen door de wet worden bepaald en los staan van het bedrag van
de bijdragen, geen economische activiteit uitoefenen en derhalve geen ondernemingen54 zijn in de zin van de artikelen 81 en volgende van het Verdrag van
Rome.

64

In zijn arrest Fédération française des sociétés d’assurance [e.a.]55 van 16 november 1995, stelde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen daarentegen dat de Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole, een kas
die door de Franse wetgever belast was met het beheer van een facultatief aanvullend stelsel van ouderdomsverzekering voor landbouwers dat volgens het kapitalisatieprincipe werkt, een economische activiteit uitoefent die in concurrentie
treedt met de levensverzekeringsmaatschappijen. Nochtans had die instelling een
statuut van zonder winstoogmerk en bevatte het stelsel ook bepaalde elementen
die steunden op het beginsel van de solidariteit.

65

Anderzijds heeft het Hof in verschillende arresten56 onderstreept dat een stelsel
van niet-verstoorde mededinging, zoals bepaald door het Verdrag van Rome,
slechts kon worden gewaarborgd als de gelijkheid van kansen tussen de verschillende operatoren verzekerd is.

66

Die verschillende elementen kunnen dienstig zijn om de situatie van het stelsel
van overzeese sociale zekerheid dat de DOSZ beheert, te beoordelen. In het licht
van die jurisprudentie valt dat stelsel, als facultatief stelsel dat in hoofdzaak op
kapitalisatie is gebaseerd, immers onder de Europese mededingingsregels. De
DOSZ heeft in zijn beheersovereenkomst overigens benadrukt dat “de aard van
de organisatie essentieel verschilt van de andere instellingen van sociale zekerheid. Immers, de sociaal verzekerde heeft een keuzemogelijkheid om al dan niet
bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid aan te sluiten. Door die keuzemogelijkheid bevindt de instelling zich in een concurrentiepositie”.

53

Zaken C-159/91 en C-160/91.

54

De notie van onderneming omvat iedere entiteit die een economische activiteit uitoefent, los van
het juridisch statuut van die entiteit en de manier waarop ze wordt geﬁnancierd.

55

Zaak C-244/94.

56

Arrest van 19 maart 1991, Franse Republiek c/Commissie van de Europese Gemeenschappen,
zaak C-202/ 88 en arrest van 13 december 1991, Regie van Telegraﬁe en Telefonie tegen GBINNO-BM n.v., zaak C-18/88.
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67

Door het facultatieve karakter van de aansluiting en doordat het stelsel werkt
volgens het kapitalisatieprincipe, kan men stellen dat de DOSZ een onderneming
is in de zin van het gemeenschapsrecht inzake mededinging.

68

Rekening houdend met de ﬁnanciële tegemoetkomingen die de Staat aan de
DOSZ toekent, moet worden nagegaan of de gemeenschapregels over staatssteun van toepassing zijn. Dergelijke steun is verboden als hij aan bepaalde
ondernemingen ongerechtvaardigde selectieve voordelen toekent die kunnen leiden tot verstoring van de concurrentie. Artikel 87 van het EG-Verdrag stelt
immers als principe dat staatssteun verboden is, maar voorziet in uitzonderingen.
Artikel 88 van het Verdrag bevat dan weer bepaalde procedureregels, zoals de
voorafgaande kennisgeving van de steun aan de Commissie, los van de verenigbaarheid van die steun met de gemeenschappelijke markt. Het arrest Altmark57
heeft echter vier heel strikte cumulatieve voorwaarden gedeﬁnieerd opdat een
staatstegemoetkoming als een compensatie van een openbare dienst zou worden
beschouwd en aldus niet als staatssteun gekwaliﬁceerd hoeft te worden58.

69

Na onderzoek blijkt dat de tegemoetkomingen ten voordele van de DOSZ effectief als staatssteun zouden kunnen worden gekwaliﬁceerd, waardoor de artikelen
87 en 88 van toepassing worden. De Europese Commissie is echter bevoegd te
oordelen of die staatstegemoetkomingen verenigbaar zijn met de principes van de
gemeenschappelijke markt.
De staatstegemoetkomingen ten voordele van de DOSZ zouden als staatssteun
kunnen worden gekwaliﬁceerd, zodat de artikelen 87 en 88 van toepassing zouden
worden. Er zou kunnen worden aangevoerd dat de mededinging wordt geschaad
doordat het stelsel van de overzeese sociale zekerheid voordelige producten aanbiedt die de andere operatoren van de verzekeringssector niet kunnen voorstellen.
De toepassing van een intrestvoet voor de berekening van de renten die hoger
ligt dan de maximumvoet voor het geheel van de verzekeraars, de automatische
aanpassing van de gestorte bijdragen aan de levensduurte en de toekenning van
de staatswaarborg zijn stuk voor stuk elementen die de mededinging kunnen vervalsen. Om de rechtszekerheid en de risicoloze leefbaarheid van het stelsel van
de overzeese sociale zekerheid te verzekeren, beveelt het Rekenhof aan de toepassing van de Europese regels met de grootste aandacht te onderzoeken.

57

Arrest van 24 juli 2003, zaak C-280/00, Rec., I-7747.

58

Zie ook de beslissing van de Commissie van 28 november 2005, Pb. L 312/67, de Richtlijn 2005/81/
CE van de commissie van 28 november 2005, Pb. L 312/47 en de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, Pb. C297/04.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

70

De overzeese sociale zekerheid, opgericht in 1963, streefde in hoofdzaak twee
doelstellingen na: de sociale rechten waarborgen van de personen die in Belgisch
Congo en in Ruanda-Urundi werkten voordat die landen begin jaren zestig
onafhankelijk werden, en een bevredigende sociale dekking verstrekken aan de
geëxpatrieerde Belgen die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland werken. In de loop van de jongste decennia is het stelsel echter aanzienlijk
geëvolueerd.

71

Initieel steunde het systeem van de overzeese sociale zekerheid op kapitalisatie;
tegenwoordig steunt het uitsluitend op de bijdragen die tijdens het jaar worden
ontvangen en die naargelang van de behoeften worden aangevuld met een tegemoetkoming van de Staat. Het verschil tussen de jaarlijkse sociale uitgaven en de
bijdragen is zo omvangrijk dat het stelsel in essentie (voor 86 %) rechtstreeks
door de Staat wordt geﬁnancierd. In 2004 bedroeg de tegemoetkoming van de
Staat 279,7 miljoen euro.

72

De ﬁnanciering van het stelsel wordt bovendien geconfronteerd met een aanzienlijke handicap als gevolg van de structuur van de populatie van de aangeslotenen.
Er is namelijk een grote onevenwichtigheid tussen de bijdragebetalers en de
gepensioneerden. Die laatsten vertegenwoordigen ongeveer 80 % van de aangeslotenen. Dat compromitteert de hoop om nog terug te keren naar een ﬁnanciering via enkel bijdragen.

73

Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid staat open voor alle personen die
buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland werken, ongeacht hun
nationaliteit, zonder dat er een band met België of een notie van expatriëring
hoeft te bestaan. Die context vormt een aanzienlijk risico voor de Belgische Staat,
die momenteel het overgrote gedeelte van de ﬁnanciering van dat stelsel draagt.

74

Gelet op de speciﬁciteit van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, moet
tot slot aan de naleving van de Europese regels inzake vrije mededinging een
ernstig juridisch onderzoek worden gewijd, in het bijzonder wat de pensioenen
betreft.
Het Rekenhof doet de volgende aanbevelingen:
Het openstellen van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid voor alle
personen die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland werken,
zonder ze een band met België moeten bezitten, heeft de aard van dat stelsel
veranderd. Dat gegeven, samen met het feit dat de overheid het stelsel voortaan
in hoofdzaak ﬁnanciert, maakt het noodzakelijk de doelstellingen van het beleid
op dat vlak duidelijk te herdeﬁniëren.
In het licht van de doelstellingen waarvoor aldus geopteerd zal zijn, zouden de
ﬁnancieringswijze van het stelsel en de omvang van de tegemoetkomingen aan
de verzekerden opnieuw moeten worden onderzocht. Die ﬁnanciering van het
stelsel steunt momenteel uitsluitend op bijdragen die slechts een gering gedeelte
van de uitgaven dekken en die worden aangevuld met een zeer grote tegemoetkoming van de overheid. Dat werkt de zelfregulering van het stelsel niet in de
hand. Er moet worden nagedacht hoe een verantwoorde ﬁnanciering kan worden
ingevoerd.
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Welke ﬁnancieringswijze ook wordt gekozen, het Rekenhof is van oordeel dat er
een kritisch onderzoek moet komen van de diverse sociale uitkeringen die het
stelsel van de overzeese sociale zekerheid momenteel toekent. Het stelt immers
vast dat de DOSZ aan zijn aangeslotenen, hoofdzakelijk op kosten van de Staat,
sociale uitkeringen uitbetaalt die soms opmerkelijk voordeliger zijn dan die van
de sociale zekerheid voor werknemers en tegen gunstigere voorwaarden dan die
welke privéverzekeraars bieden.
Om de tegemoetkoming van de Staat in de tak pensioenen te beperken, zou
de jaarlijkse referentierentevoet voor de vaststelling van de barema’s voor de
berekening van de renten van de DOSZ in overeenstemming moeten worden
gebracht met die welke de Koning momenteel oplegt aan de privésector van de
levensverzekeringen.
In het algemeen zouden nieuwe pensioenvoordelen moeten worden toegekend
naargelang van de middelen waarover het stelsel van de DOSZ beschikt. Zo
nodig moet er een aangepaste ﬁnancieringswijze voor worden uitgewerkt opdat
de overheid niet al te veel zou moeten tegemoetkomen.
Wat de geneeskundige verzorging betreft, zouden systematisch controles van de
verzekerbaarheidsvoorwaarden moeten worden uitgevoerd. Die controles zouden
moeten worden uitgebreid tot alle sociaalverzekerden van de DOSZ.
Er moet worden overwogen de individuele contracten voor geneeskundige verzorging, de zogeheten “contracten 900.000”, die zonder wettelijke grondslag
worden afgesloten en die tot een deﬁcit aanleiding geven, af te schaffen. De
voorwaarden voor de voortgezette verzekering geneeskundige verzorging zouden
moeten worden versoepeld.
De opdracht van de DOSZ om hypothecaire leningen toe te kennen, zou moeten
worden geschrapt, aangezien de kapitalisatiereserves onbestaande zijn en het
uiteindelijk de Staat is die tussenbeide komt in de ﬁnanciering van die leningen.
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Hoofdstuk 6
Tegensprekelijke procedure

75

De DOSZ herinnert eraan dat de oorzaak van de huidige ﬁnanciële moeilijkheden van het stelsel moet worden gezocht in het feit dat ervoor gekozen is de
prestaties uit het oude koloniale stelsel (wet van 16 juni 1960) te ﬁnancieren
met middelen van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid (wet van
17 juli 1963). Het doel daarvan was de staatstegemoetkoming te beperken.
Bovendien heeft de DOSZ aangeklaagd dat de Staat zijn reserves leeghaalde
en heeft hij verklaard dat de wetgeving mede schuld heeft aan de bestaande
toestand.
De DOSZ merkt ook op dat de tegemoetkoming van de Staat moet worden
gezien als de betaling van zijn schulden en dat het hier niet om een of ander vorm
van subsidiëring gaat.

76

In verband met het ﬁnanciële perspectief dat in de audit wordt uitgetekend, heeft
de DOSZ gewezen op de sociale doelstelling van het stelsel van de overzeese
sociale zekerheid.

77

Na aﬂoop van het tegensprekelijk debat hebben de vertegenwoordigers van
DOSZ hun instemming betuigd met de volgende punten:
•

Het persoonlijk toepassingsgebied van het stelsel moet opnieuw worden
gedeﬁnieerd, waarbij de toegang tot het stelsel beperkt wordt tot Belgen
en EU-onderdanen.

•

De “contracten 900.000” moeten verdwijnen zodra de wet tot opening van
het recht op voortgezette verzekering (artikel 42, tweede lid) zal zijn goedgekeurd.

•

De toekenning van hypothecaire kredieten waarin het statuut van de instelling wel voorzag, moet worden afgeschaft.

•

Er moet diepgaand juridisch worden onderzocht of het stelsel in overeenstemming is met de Europese regelgeving inzake vrije mededinging.

•

De intrestvoet voor het berekenen van de renten moet naar omlaag. De
dienst wenst hierbij te preciseren dat er binnen de instelling al jaren over
die herziening is nagedacht. De uitvoering van die wijziging heeft echter
vertraging opgelopen door het wetsontwerp dat de gelijkheid van mannen
en vrouwen in de hand moet werken en dat eveneens een baremaherziening impliceert.

78

Inzake gezondheidszorgen heeft de DOSZ gepreciseerd dat hij controles ex ante
heeft ingesteld, naast de controles waar het Rekenhof naar verwijst.

79

Daarentegen kan de DOSZ, zonder voorafgaand onderzoek, niet de aanbeveling
van het Rekenhof accepteren over de herziening van het aanpassingsmechanisme
aan de levensduurte dat wordt gebruikt bij de berekening van de renten. Hij stelt
vast dat het Rekenhof niets aan te merken heeft op het principe van de aanpassing van de pensioenen aan het indexcijfer vanaf het moment dat ze beginnen te
lopen.

80

In het ter studie liggende wetsontwerp voor de gelijkheid man-vrouw blijft de
mogelijkheid om de aanvangsdatum van de pensionering onbeperkt uit te stellen,
behouden. De vertegenwoordigers van de DOSZ hebben er de voorkeur aan
gegeven dit onderwerp niet verder te bestuderen, zoals het Rekenhof hen
vraagt.
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81

Los van de oriëntering die voor de toekomst van het stelsel zal worden gekozen,
zullen zoals in de wet is opgenomen, de uitkeringen voor de huidige gepensioneerden en voor de gezinnen in de tak gewone geneeskundige verzorging verder
moeten worden betaald. Daarbij komen de rechten die de nog actieve verzekerden hebben verworven tijdens de jaren dat ze tot het stelsel hebben bijgedragen
tot op de datum dat het stelsel eventueel wordt omgevormd.

82

Tegenover het tweeslachtige karakter van het stelsel van de overzeese sociale
zekerheid – het werkt volgens een kapitalisatiesysteem voor de berekening van
de renten en biedt tegelijk bepaalde voordelen aan die analoog zijn aan die in het
repartitiestelsel voor de werknemers – pleit het Rekenhof voor een herschikking
van dat stelsel.
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Antwoord van de toezichthoudende ministers

83

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen onderschrijven de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Ze stellen voor op korte termijn maatregelen te nemen, met name over de herziening
van het persoonlijk toepassingsgebied van het stelsel. Daarbij zal worden rekening gehouden met een band met België en de vermindering van de technische
rentevoet die wordt toegepast bij de berekening van de renten.
De opbouw en de berekening van de pensioenrechten zullen worden bekeken,
zeker in het licht van de ﬁnancieringsproblematiek. Ook de sector van de geneeskundige verzorging zal vanuit die optiek worden herbekeken.

84

Daarnaast verbinden de ministers zich op middellange termijn ertoe het systeem
van de overzeese sociale zekerheid te hervormen. Daartoe hebben ze besloten
een bijzondere regeringscommissaris aan te stellen die deze hervorming moet
opstarten en tot een goed einde brengen. Deze commissaris zal ook als opdracht
hebben de compatibiliteit van het stelsel van overzeese sociale zekerheid met de
Europese regelgeving inzake vrije mededinging te onderzoeken.
Om deze voornemens concreet uit te voeren, zullen de ministers nog voor de
zomer een nota aan de Ministerraad voorleggen die de richting voor het stelsel
van de overzeese sociale zekerheid voor de komende jaren zal bepalen.
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Bijlage
Antwoord van de minister
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