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Samenvatting

Hoewel de arbeidsongevallenverzekering een tak is van de sociale zekerheid, 
wordt het beheer ervan toevertrouwd aan privéverzekeraars onder het toezicht 
van de overheid. Deze verzekeraars leggen daarvoor reserves aan en betalen een 
vergoeding of rente aan het slachtoffer of nabestaande(n). In 2008 inden de ver-
zekeraars hiervoor 1.162 miljoen euro aan premies.

Het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO) controleert of alle werkgevers ver-
zekerd zijn en of de verzekeraars de technische, juridische en medische voor-
schriften naleven. 

Ondanks het principe dat de verzekeraars instaan voor de arbeidsongevallenver-
goedingen, bestaan er verschillende fi nanciële transfers vanuit de privésector 
(werkgevers en privéverzekeraars) naar instellingen van de sociale zekerheid, 
waaronder het FAO. Die fi nanciële transfers moeten bijdragen tot het fi nanciële 
evenwicht van de sociale zekerheid. In 2008 bedroegen ze in totaal ruw geschat 
644,2 miljoen euro, waarvan 257,8 miljoen euro aan transfers van de verzeke-
raars naar het FAO. Die transfers naar het FAO werden vanaf de jaren 1980 om 
voornamelijk budgettaire redenen ingevoerd. Het FAO vergoedt daarmee o.m. 
bepaalde categorieën slachtoffers en nabestaanden. Het saldo stort het FAO 
door naar het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. In 2008 vertegenwoor-
digde dat een positieve nettotransfer van 68,3 miljoen euro. 

De fi nanciële omvang van de transfers en kritiek geuit in het beheerscomité van 
het FAO op de impact ervan op de controletaken van de instelling, hebben het 
Rekenhof ertoe aangezet een onderzoek uit te voeren naar het beheer, de boek-
houdkundige verwerking, de opvolging en de gevolgen van de transfers naar het 
FAO. 

Het Rekenhof stelt vast dat de transfers zorgen voor een duaal beheer van de 
arbeidsongevallenverzekering, omdat niet alleen de verzekeraars maar ook het FAO 
vergoedingen of rentes uitbetalen. De ontvangsten (en bijbehorende uitgaven) 
komen terecht in een repartitiestelsel waarbij geen reserves worden aangelegd 
voor de toekomstige uitgaven. Daardoor zullen bijkomende middelen moeten wor-
den gevraagd aan het Globaal Beheer als de kosten door de vergrijzing oplopen. 

De controle op de inning van deze transfers door het FAO en de uitbetaling van 
vergoedingen leiden ook tot een meerkost. Ook worden de transfers gebruikt om 
de kosten van de welvaartsaanpassingen voor de verzekeraars te fi nancieren, 
waardoor deze fi nanciering ondoorzichtig en moeilijker controleerbaar wordt.

De vraag is of het vrij beperkte en tijdelijke fi nanciële voordeel van deze trans-
fers, zeker in vergelijking met het totaal aantal ontvangsten van het Globaal 
Beheer, opweegt tegen de nadelen die ze veroorzaken. 

Het Rekenhof stelt vast dat de transfers en hun impact op het Globaal Beheer 
niet systematisch worden opgevolgd. Dat blijkt uit het ontbreken van regelmatige 
prognoses en adequate informatie over de kostprijs van de transfers. Het dringt 
erop aan dat de evolutie van de kapitaaltransfers naar het FAO voor de arbeids-
ongevallen met een blijvende ongeschiktheid tot 19 % en de overeenstemmende 
uitgaven op regelmatige tijdstippen worden geraamd en de impact van de trans-
fers op de nettotransfer naar het Globaal Beheer wordt opgevolgd. Om de 
beheerskosten te verminderen vraagt het verder te onderzoeken of de arbeidson-
gevallenvergoedingen aan de rechthebbenden bij de cumulatie met een pensioen 
niet kunnen worden betaald door de verzekeraars. 
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Het FAO moet zijn kostprijsberekening optimaliseren. Op termijn moet dit vol-
gens het Rekenhof leiden tot het opnemen van specifi eke doelstellingen en effi ci-
ëntie-indicatoren in de bestuursovereenkomst en het opstellen van een prestatie-
begroting. Ook moet de fi nanciering van de kosten van de welvaartsaanpassingen 
doorzichtiger en beter controleerbaar worden.

Voor de controle en inning van de te ontvangen bedragen van de verzekeraars 
stelt het Rekenhof een aantal beheersmaatregelen (bv. de invoering van een 
managementinformatiesysteem) en specifi eke controles voor die moeten leiden tot 
een betere opvolging van de activiteiten van de operationele diensten. Bijkomend 
stelt het Rekenhof een aantal verbeteringen voor bij de controle van de arbeidson-
gevalaangifte en op het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet privésec-
tor bij publieke werkgevers. Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat het FAO 
opslagen en verwijlintresten niet systematisch aanrekent en een zeer soepele 
regeling heeft uitgewerkt voor het verlenen van vrijstellingen en verminderingen.

Tussen de verzekeraars en het FAO bestaan geschillen over de berekening van 
de vergoedingen bij de cumulatie van een arbeidsongevallenvergoeding met een 
pensioenuitkering. Het Rekenhof vraagt de risico’s die daaruit voortvloeien te 
inventariseren en de mogelijke beheersmaatregelen te onderzoeken alsook een 
betere interne en externe rapportering over deze geschillen.

Het Rekenhof beveelt aan de gegevens in de boekhouding beter te organiseren 
en indien mogelijk het repartitiestelsel, waarvan de verrichtingen de fi nanciële 
transfers van en naar het Globaal Beheer bepalen, en het kapitalisatiestelsel vol-
ledig van elkaar te scheiden. Er moeten maatregelen en mogelijk een wetswijzi-
ging worden uitgewerkt om te waarborgen dat alle beschikbare middelen die het 
toegestane werkkapitaal overstijgen, worden overgedragen naar het Globaal 
Beheer. De beschikbare middelen van beide stelsels dienen concurrentieel te 
worden belegd. 

In haar antwoord deelt de minister van Sociale Zaken de aanbeveling van het 
Rekenhof om een boekhoudkundig correcte opsplitsing te maken tussen het 
repartitiestelsel en het kapitalisatiestelsel. Ze zal tevens laten nagaan hoe inter-
pretatieverschillen tussen de Commissie voor Financiële Problemen en het FAO, 
die hier hebben geleid tot overschotten bij het FAO die het toegestane werk-
kapitaal overstijgen, in de toekomst kunnen worden voorkomen. De minister van 
Werk formuleerde geen antwoord.
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Verkorte citeerwijzen

AOW Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (privésector).

Wet op de arbeids- Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of
ongevallen publieke sector de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 

ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector.

Algemene beginselenwet Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene begin-
selen van de sociale zekerheid voor werknemers.

RSZ-wet Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders. 

Afkortingen

BAO blijvende arbeidsongeschiktheid

CBFA Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

DWR defi nitieve wiskundige reserves

FAO Fonds voor Arbeidsongevallen

FBZ Fonds voor de Beroepsziekten

OISZ Openbare instellingen van sociale zekerheid

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ-PPO Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten
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Inleiding

0.1 Wettelijk kader en rol van het FAO

Door de AOW zijn de werkgevers sinds 1971 verplicht zich te verzekeren voor 
arbeidsongevallen1. In ruil voor de betaling van een premie nemen de privéverze-
keraars de fi nanciële risico’s van een arbeidsongeval over. Zij leggen hiervoor de 
nodige reserves aan in een kapitalisatiestelsel en betalen een vergoeding of rente 
aan het slachtoffer of nabestaande(n). In 2008 inden alle verzekeraars samen 
daarvoor 1.162 miljoen euro aan premies. 

Voor de overheid, op een beperkt aantal instellingen na waar de AOW van toe-
passing blijft (zie punt 2.3.4), legde de wet op de arbeidsongevallen publieke 
sector echter een dergelijke verplichting niet op omdat er geen risico op insolva-
biliteit bestaat. 

Doordat de arbeidsongevallenverzekering wordt beheerd door privéverzekeraars, 
was er een dubbele, sociale en fi nanciële, controle nodig. In 1967 werd het Fonds 
voor de Arbeidsongevallen (FAO) opgericht2. Als voornaamste taak controleert 
het bij de werkgevers de verzekeringsplicht en de arbeidsongevallenaangiften en 
bij de verzekeraars de technische, juridische en medische aspecten. Als een werk-
gever niet verzekerd is, treedt het FAO voor slachtoffers van arbeidsongevallen 
ook op als waarborgfonds. De fi nanciële controle van de verzekeraars daaren-
tegen gebeurt voornamelijk door de CBFA en de FOD Economie. 

Volgens de algemene beginselenwet vallen de verrichtingen van het repartitie-
stelsel onder het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. Dit stelsel omvat 
bovenvermelde verrichtingen in het kader van de controle op de verzekerings-
plicht en het waarborgfonds, de ontvangsten en overeenstemmende uitgaven in 
het kader van de fi nanciële transfers naar het FAO (zie infra) en verschillende 
bijslagen3 die het FAO bovenop de gewone vergoedingen en renten uitkeert. 

De arbeidsongevallenuitkeringen die het FAO als verzekeraar uitkeert aan de 
zeelieden en de reders ter koopvaardij en ook de vergoedingen van arbeidsonge-
vallen met een arbeidsongeschiktheid kleiner dan 10 % van vóór 1 januari 19884, 
vallen echter onder het kapitalisatiestelsel en niet onder het Globaal Beheer. 

Sinds 2007 controleert het FAO ook de uitvoering van de wet op de arbeidsonge-
vallen publieke sector bij de publieke werkgevers. Tot slot verwerkt het de arbeids-
ongevalgegevens van de privé- en publieke sector in een centrale databank. 

1 Voor 1971 was de werkgever aansprakelijk voor de betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen 
aan zijn werknemers. Hij kon zich daarvoor, als hij dat wenste, verzekeren. De toenmalige Steun- 
en Voorzorgskas moest de werkgevers daartoe aanmoedigen.

2 Het FAO is een samenvoeging van de Steun- en Voorzorgskas met enkele andere instanties en 
instellingen zoals de Commissie voor de Arbeidsongevallen, de Nationale Dienst voor Kunstlede-
maten en het Nationaal Werk voor de Wezen van Arbeidsslachtoffers.

3 Bijzondere bijslag, aanvullende bijslag, bijslag wegens verergering, bijslag wegen overlijden en 
aanpassingsbijslag.

4 Artikel 45ter AOW. Dit betreft eigenlijk een voorloper van artikel 45quater. Aangezien voor de 
overgedragen kapitalen reserves bij het FAO werden aangelegd en de middelen niet worden 
gebruikt ter fi nanciering van andere takken van de sociale zekerheid, werden deze transfers niet 
onderzocht. 
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Het FAO heeft als toezichthoudend minister de minister van Werk en Gelijke 
Kansen. De verantwoordelijkheid voor de fi nanciering van de sociale zekerheid is 
toegewezen aan het beheerscomité van de Sociale Zekerheid (RSZ-Globaal 
Beheer).

0.2  Transfers vanuit de tak arbeidsongevallen privésector naar 
de OISZ en het Globaal Beheer

In 2008 inden de verzekeraars ongeveer 1.162 miljoen euro5 aan premies van de 
werkgevers. 

Ondanks het principe dat de verzekeraars instaan voor de arbeidsongevallen-
vergoedingen, bestaan er toch verschillende fi nanciële transfers vanuit de privé-
sector (werkgevers en verzekeraars) naar OISZ, waaronder het FAO. Die fi nanci-
ele transfers moeten bijdragen tot het fi nanciële evenwicht van de sociale 
zekerheid. In 2008 bedroegen ze in totaal ruw geschat 644,2 miljoen euro, waar-
van 257,8 miljoen euro aan transfers van de verzekeraars naar het FAO. Die 
transfers werden vanaf de jaren 1980 om voornamelijk budgettaire redenen inge-
voerd. Het FAO vergoedt daarmee bepaalde categorieën slachtoffers en nabe-
staanden (cf. infra) en ook gedeeltelijk zijn werkingskosten. Het saldo stort het 
FAO door naar het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. In 2008 vertegen-
woordigde dat een positieve nettotransfer van 68,3 miljoen euro. 

Om concreet te tonen hoe de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid 
wordt gefi nancierd, heeft het Rekenhof een overzicht van alle fi nanciële transfers 
vanuit de privésector naar de OISZ en het Globaal Beheer opgesteld op basis van 
gegevens van 20086.

Uit het schema blijkt dat de fi nanciering van de tak arbeidsongevallen zeer com-
plex en ondoorzichtig is. Het toont ook aan dat de privésector na de aftrek van de 
uitgaven van het FAO, een belangrijke bijdrage (466,5 miljoen euro7) levert aan de 
sociale zekerheid8. De publieke sector daarentegen levert overeenkomstig de wet 
op de arbeidsongevallen publieke sector geen fi nanciële bijdrage tot de sociale 
zekerheid.

5 Balans en Vooruitzichten 2009, Assuralia, p. 6. 
6 Cijfers van het FAO op basis van de kosten en opbrengsten van het repartitiestelsel zoals opge-

nomen in de boekhouding van het FAO. Er wordt geen rekening gehouden met de eerder beperkte 
overdrachten van het kapitalisatiestelsel en de fi scale inhoudingen en overdrachten. In een aantal 
gevallen gaat het om geraamde bedragen of waren onvoldoende gegevens beschikbaar. De werk-
geversbijdrage van 0,30 % voor de sector arbeidsongevallen werd op 1 januari 2010 opgetrokken 
naar 0,32 %.

7 644,2 miljoen euro (som van alle transfers van de privésector naar de OISZ zonder rekening te 
houden met de nettotransfer van het FAO naar de RSZ – Globaal Beheer) – 177,7 miljoen euro 
(vergoedingen van het FAO aan de rechthebbenden). 

8 Deze bijdrage zal echter in de toekomst dalen ten gevolge van de rente-uitgaven die het FAO de 
volgende jaren ten laste moet nemen (zie verder punt 1.2).
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WERKGEVER (privésector en overheidsinstellingen onder de wet van 1971)

Verzekeraar arbeidsongevallen

RSZ – globaal beheer
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0.3 Voorwerp en doelstelling van het onderzoek

Bovenstaand schema toont aan dat de fi nanciële transfers die naar het FAO 
gaan een belangrijk aandeel vormen in de totale geldstroom die in de tak arbeids-
ongevallen naar de OISZ gaan. Een belangrijke opdracht van het FAO is het 
beheer en de opvolging van de aan de verzekeraars wettelijk opgelegde kapitaal-
overdrachten en bijdragebetalingen als fi nancieringsbron voor het globaal beheer 
in de sociale zekerheid.

Het Rekenhof heeft de impact en opvolging van de transfers, het operationele 
beheer, de doorstorting naar het globaal beheer en de boekhoudkundige registra-
tie onderzocht.

Het onderzoek behandelt drie hoofdvragen:

1. Welke waarborgen biedt de administratieve organisatie van het FAO opdat 
de fi nanciële transfers in de tak arbeidsongevallen zorgvuldig worden 
beheerd? 

2. Worden de fi nanciële transfers in de tak arbeidsongevallen correct boek-
houdkundig geregistreerd?

3. Is er voldoende inzicht in en opvolging van de totale budgettaire impact van 
de fi nanciële transfers?

0.4 Onderzochte transfers 

Het onderzoek bleef beperkt tot de onderstaande vijf transfers9 die in totaal 
257,8 miljoen euro (2008) bedragen.

1 Bijdragen van 20 % op de premies voor personen niet aan de RSZ onder-
worpen10

De AOW is van toepassing op alle personen die geheel of gedeeltelijk 
onder de RSZ-wet vallen, maar ook op een aantal categorieën van perso-
nen die niet aan die wet onderworpen zijn11. Voor hen moeten de verzeke-
raars een bijkomende bijdrage van 20 % betalen berekend op de premie die 
ze innen voor die personen. 

In 2008 hebben de verzekeraars voor 3,4 miljoen euro aan dergelijke bij-
dragen doorgestort naar het FAO.

2. Bijdragen op de defi nitieve wiskundige reserves (DWR) voor ongevallen 
van vóór 1 januari 198812

Zodra een arbeidsongeval via een overeenkomst of een in kracht van 
gewijsde getreden juridische beslissing is geregeld, legt de verzekeraar op 
basis van de sterftetafels een defi nitieve wiskundige reserve aan als waar-
borg voor de te betalen vergoedingen.

 9 Naast een verhoging in 2009 van het lastenpercentage van 3,5 % naar 5 % voor de naar het FAO 
over te dragen kapitalen in het kader van artikel 45quater van de AOW (jaarlijkse impact 2,6 mil-
joen euro), moeten de arbeidsongevallenverzekeraars vanaf 1 januari 2009 ook een bijkomende 
jaarlijkse bijdrage van 3,2 miljoen euro betalen voor de vergoeding van de toezichtskosten. Deze 
nieuwe bijdrage werd niet in het onderzoek betrokken.

10 Artikel 59, 2°, AOW.
11 KB van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vaststelling van de bij-

zondere regels in verband met de toepassing van de AOW van 10 april 1971.
12 Artikel 59bis, 2°, AOW.
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De verzekeraars betalen een bijdrage van 4 % op de defi nitieve wiskundige 
reserves (DWR) van de arbeidsongevallen van vóór 1988. Die dient om de 
bijkomende lasten te dragen die het FAO op deze arbeidsongevallen 
draagt13. Sinds 2009 is die bijdrage verlaagd tot 0,9 % (zie punt 1.4). 

Die fi nanciële transfer bedroeg in 2008 nog 24,9 miljoen euro. 

3. In kapitaal omgezette rente uitgekeerd aan ascendenten14

Indien bij een dodelijk arbeidsongeval de ascendenten (ouders, grootouders) 
een rechtstreeks voordeel uit het loon van het slachtoffer haalden of onder 
hetzelfde dak woonden, wordt een rente uitgekeerd tot wanneer het slacht-
offer 25 jaar zou zijn geworden. Als op dat moment het loon niet (meer) de 
belangrijkste inkomstenbron uitmaakt voor de ascendenten, vervalt de rente 
en wordt het overeenstemmende kapitaal overgedragen naar het FAO.

Die kapitaaltransfers vertegenwoordigden in 2008 7,4 miljoen euro.

4. In kapitaal omgezette rente die niet cumuleerbaar is met een rust- of over-
levingspensioen en overdracht van de cumuleerbare rente15

Sinds 1 januari 1983 mag de vergoeding voor een arbeidsongeval slechts 
gedeeltelijk worden gecumuleerd met een rust- of overlevingspensioen. De 
verzekeraar stort aan het FAO het kapitaal dat overeenstemt met het 
gedeelte van de jaarlijkse vergoeding of rente dat niet met een pensioen 
mag worden gecumuleerd. Daarnaast stort de verzekeraar periodiek de 
gewaarborgde minimumvergoeding voor het gepensioneerde slachtoffer 
(betalingen cumulatie) aan het FAO, dat ze doorstort naar de rechtheb-
bende. 

De verzekeraar moet nagaan of een slachtoffer van een arbeidsongeval 
met pensioen gaat voordat de regeling16 van het arbeidsongeval aanvat. In 
dit geval houdt de verzekeraar het verschil tussen de rente en de gewaar-
borgde minimumvergoeding in (decumulatie) en draagt dat verschil samen 
met het kapitaal over naar het FAO. Als iemand met pensioen gaat na de 
regeling van het arbeidsongeval, moet het FAO dat nagaan en de verzeke-
raar verwittigen.

In 2008 bedroeg de transfer van het kapitaal en de decumulatie 36,4 mil-
joen euro.

5. In kapitaal omgezette rente van de arbeidsongevallen met arbeidsonge-
schiktheden tot 19 %17

Sinds 1994 worden de rentekapitalen bij arbeidsongevallen vanaf 1 janu-
ari 1988 en met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 % 
niet langer aan de slachtoffers uitbetaald bij het verstrijken van de herzie-
ningstermijn18. Na de regeling van het arbeidsongeval vestigt de verzeke-
raar dit kapitaal bij het FAO en betaalt het FAO verder de jaarlijkse ver-
goeding of rente. 

13 Voor de arbeidsongevallen van vóór 1 januari 1988 betaalt het FAO de indexatie van de vergoedin-
gen voor een blijvende arbeidsongeschiktheid en garandeert het een gewaarborgde minimumver-
goeding. Onder bepaalde voorwaarden vergoedt het ook de tijdelijke en blijvende verergeringen, 
de medische kosten en de nodige prothesen en hulpmiddelen die verband houden met het letsel 
van het arbeidsongeval.

14 Artikel 20bis en 59quinquies AOW.
15 Artikel 42bis AOW.
16 Hiermee wordt bedoeld dat de blijvende arbeidsongeschiktheid en vergoeding zijn bepaald in een 

overeenkomst tussen de verzekeraar en de rechthebbende(n) bekrachtigd door het FAO of in een 
juridische beslissing (vonnis of arrest).

17 Artikel 45quater AOW.
18 Artikelen 53 tot 58 van de programmawet van 30 maart 1994.
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Deze maatregel van kapitaaloverdracht en de overeenstemmende betalin-
gen van de arbeidsongevallenvergoedingen door het FAO zijn in 1996 uit-
gebreid voor de arbeidsongevallen met 10 tot 16 % blijvende arbeidsonge-
schiktheid die vanaf 1 januari 1997 geregeld zijn19 en in 2003 voor de vanaf 
1 december 2003 geregelde arbeidsongevallen met 16 tot 19 % arbeids-
ongeschiktheid20.

In 2008 bedroeg die transfer (verder artikel 45quater genoemd) 185,7 mil-
joen euro. Daartegenover staan ongeveer 74,4 miljoen euro aan vergoedin-
gen en renten die het FAO heeft uitbetaald.

0.5 Normen

Voor het onderzoek werd voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende normen 
uit de wetgeving en uit de algemene reglementering in de sociale zekerheid:

de AOW en de wet op de arbeidsongevallen publieke sector en de uitvoe-• 
ringsbesluiten;

de algemene beginselenwet van 29 juni 1981;• 

het responsabiliseringsbesluit 1997• 21;

het comptabiliteitsbesluit van 2001• 22;

de bestuursovereenkomst 2006-2008 van het FAO• 23.

0.6 Onderzoeksmethoden

De volgende onderzoeksmethoden zijn gebruikt:

inventarisering van de soorten transfers;• 

inventarisering van de wettelijke bepalingen en analyse van de documenten • 
van toepassing bij de transfers naar het FAO;

interviews met de (leidende) ambtenaren van het FAO;• 

opstelling van procesbeschrijvingen;• 

toetsing van de praktijk aan de wettelijke procedures en internecontrole-• 
normen;

analyse van de beschikbare rapporteringen;• 

doornemen van verslagen van vergaderingen van de algemene directie en • 
het beheerscomité van het FAO.

De toetsing aan de wettelijke procedures beperkt zich tot de verrichtingen van 
2007 en 2008.

19 Wet van 26 juli 1996 en artikel 4 van het KB van 16 december 1996.
20 Programmawet van 22 december 2003.
21 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.

22 Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhou-
ding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan 
het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid. 

23 KB van 19 juli 2006.
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Voor het onderzoek is een beroep gedaan op de technische diensten, de directie 
Ontvangsten en Uitgaven, de inspectiedienst, de dienst Boekhouding, de dienst 
Informatica en de algemene directie van het FAO.

0.7 Procedure

Het onderzoek is op 23 december 2008 aangekondigd bij de administrateur-gene-
raal van het FAO en bij de ministers van Werk en Gelijke Kansen en van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid.

Het werd uitgevoerd van januari tot mei 2009. Daarbij kon het Rekenhof rekenen 
op een vlotte medewerking met de betrokken diensten.

Het voorontwerp van verslag werd op 13 november 2009 naar het FAO verzon-
den. Dat bezorgde zijn antwoord op 17 december 2009 aan het Rekenhof. 

Na overleg met het FAO op 8 januari 2010 werden de relevante opmerkingen in 
het ontwerpverslag aan de ministers van Werk en Sociale Zaken opgenomen. 

Op 10 maart 2010 werd een antwoord ontvangen van de minister van Sociale 
zaken dat in dit verslag werd geïntegreerd. De minister van Werk reageerde niet.

0.8 Structuur van het verslag 

De bevindingen van het onderzoek zijn ingedeeld in vier hoofdstukken. In hoofd-
stuk 1 wordt de impact en opvolging van de transfers naar het FAO besproken. 
De hoofdstukken 2 en 3 behandelen het beheer van de transfers naar het FAO en 
van het FAO naar het Globaal Beheer. De boekhoudkundige registratie en opvol-
ging van al die transfers in de tak arbeidsongevallen komt aan bod in hoofdstuk 4. 
Tot slot bevat hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.



Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen – Rekenhof, april 2010 15

Hoofdstuk 1 
Impact en opvolging van de transfers

1.1 Duaal beheer van de arbeidsongevallenverzekering

Zoals aangegeven in de inleiding, wordt de arbeidsongevallen-verzekering beheerd 
door privéverzekeraars onder het toezicht van onder andere het FAO. Tussen die 
verzekeraars en het FAO zijn echter heel wat fi nanciële transfers ontstaan, o.m. 
om het evenwicht in de sociale zekerheid te bewaren.

Bij twee van de onderzochte transfers, de cumulatieregeling met pensioenen en 
de arbeidsongeschiktheden tot 19 % (artikel 45quater), neemt het FAO ook de 
uitbetaling van de vergoeding of rente over. Daarnaast verricht het FAO nog ver-
schillende betalingen in geval van de bijslagregelgeving en bij de dossiers uit het 
kapitalisatiestelsel. 

Voor het kapitalisatie- en repartitiestelsel samen stond het FAO eind 2007 in voor 
151.656 rentegenieters24, ten opzichte van 66.463 rentegenieters bij de verzeke-
raars. Van de 151.656 rentegenieters bij het FAO zijn 83.094 het gevolg van de 
toepassing van artikel 45quater en 14.097 het gevolg van de cumulatieregeling 
met de pensioenen25. 

Op basis van deze verhoudingen en van de evolutie van het aantal rentegenieters 
artikel 45quater bij het FAO (zie bijlage 1), stelt het Rekenhof vast dat het FAO 
naast een controle-instelling, ook meer en meer een innings- en uitbetalingsinstel-
ling is geworden.

Bovendien is de overdracht van het kapitaal van de privéverzekeraar naar het FAO 
niet noodzakelijk een vaste eenmalige gebeurtenis. Als het percentage arbeidson-
geschiktheid bij artikel 45quater moet worden herzien, leidt dat ertoe dat ook het 
overgedragen kapitaal moet worden aangepast. In sommige gevallen verschuift 
daardoor ook het beheer ervan opnieuw van het FAO naar de verzekeraar.

Aan de andere kant is de privéverzekeraar evenmin volledig vrijgesteld van alle 
verplichtingen in dossiers waarin hij het kapitaal heeft overgedragen naar het 
FAO. Zo blijft hij instaan voor de vergoeding voor een tijdelijke verergering of 
bijslag voor een blijvende verergering of overlijden na het verstrijken van een 
herzieningstermijn alsook voor de medische kosten voor arbeidsongevallen vanaf 
1 januari 1988. 

Dit alles toont aan hoe complex dat duale beheer van de arbeidsongevallenverze-
keringen is, niet alleen voor het FAO en de verzekeraars, maar ook voor de recht-
hebbende.

24 Daarnaast waren er in 2007 ook 48.025 gerechtigden die een bijslag van het FAO ontvingen.
25 140 rentegenieters vallen onder het waarborgfonds van het FAO. Het resterende aantal van 54.325 

behoren tot het kapitalisatiestelsel. 
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1.2 Verschuiving van lasten naar de toekomst

Als het beheer van een dossier verschuift van de verzekeraar naar het FAO, ver-
andert ook de wijze van beheer. Het kapitaal dat aan het FAO moet worden 
overgedragen, wordt berekend via schalen gebaseerd op sterftetafels, technische 
en herwaarderingsrentevoeten en lastenpercentages. Bij de overdracht van de 
kapitalen “artikel 45quater” geeft dat de indruk dat het overeenstemmende kapi-
taal volstaat voor de fi nanciering van de toekomstige verplichtingen. Het FAO 
reserveert echter de doorgestorte kapitalen artikel 45quater niet in zijn repartitie-
stelsel maar stort ze na aftrek van de overeenstemmende uitgaven en andere 
verrichtingen (zie hoofdstuk 3) door naar het Globaal Beheer.

Door die werkwijze zullen de uitgaven in de toekomst de ontvangsten overstijgen. 
De verrichtingen van artikel 45quater hebben bovendien een belangrijke impact 
op de fi nanciële transfer van het FAO naar het Globaal Beheer. Daarom is het 
noodzakelijk dat geregeld prognoses worden opgemaakt. Die prognoses kunnen 
niet beperkt blijven tot een opsomming van historische gegevens in het jaarver-
slag en tot de beperkte ramingen in de begroting van het FAO. Ze moeten daar-
entegen toelaten de impact van de toekomstige ontvangsten en uitgaven op de 
fi nanciering van de sociale zekerheid in te schatten.

Het Rekenhof heeft onderzocht in hoeverre er prognoses werden opgesteld bij de 
uitvoering van artikel 45quater van de Arbeidsongevallenwet26. 

Bij de bespreking in 1994 van het ontwerp van wet over de overdracht van de 
kapitalen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 %, wenste 
de Commissie voor Sociale Aangelegenheden van de Senaat27 te weten wanneer 
de uitgaven de inkomsten zouden overstijgen. De toenmalige minister antwoordde 
hierop dat het FAO op basis van simulaties de nodige berekeningen had gemaakt. 
Die simulaties wezen eerst op een aanzienlijk overschot, maar in een later sta-
dium zouden de reserves enkel voldoen voor de rentebetaling zonder dat er nog 
een overschot zou zijn. De documenten die aan de basis liggen van deze prog-
nose konden niet meer aan het Rekenhof worden voorgelegd.

In december 2008 heeft het FAO na het vooronderzoek van het Rekenhof een 
nieuwe prognose opgesteld van de te ontvangen kapitalen en de te betalen ver-
goedingen en renten voor arbeidsongevallen met een arbeidsongeschiktheid klei-
ner dan 10 %, tussen 10 % en 16 % en van 16 % tot 19 %. Het Rekenhof heeft de 
cijfers van het FAO voor de drie verschillende soorten kapitalen samengevoegd 
(zie bijlage 1).

De nieuwe prognose werd niet aan het beheerscomité van het FAO voorgelegd, 
hoewel verschillende leden ervan al meermaals, o.a. bij de verdere uitbreiding van 
die kapitaaloverdrachten naar hogere percentages van arbeidsongeschiktheid, 
hebben gewezen op de negatieve gevolgen voor de toekomst.

26 Alsook artikel 58, 17°, van de Arbeidsongevallenwet dat specifi ek verwijst naar de jaarlijkse beta-
ling van de vergoedingen en renten in het kader van artikel 45quater van dezelfde wet.

27 Parl. St. Senaat, 1993-1994, 980-2, p.71.
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De prognose is opgesteld op basis van de ontvangsten en uitgaven tot 2007. 
Daarop werden bepaalde groeipercentages toegepast om de toekomstige ont-
vangsten en uitgaven te ramen (zie bijlage 1). Die werkwijze is zeer rudimentair 
en biedt weinig zekerheid28, maar vindt zijn oorsprong in de tekortkomingen van 
de gebruikte software29. Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat het FAO niet 
beschikt over een actuaris om meer precieze berekeningen uit te voeren.

Uit de prognose van het FAO blijkt alvast dat voor de arbeidsongevallen met een 
arbeidsongeschiktheid kleiner dan 10 % de uitgaven de ontvangsten zullen over-
treffen rond 2017.

Nog steeds volgens de prognose ligt het globale keerpunt rond 2027 en zullen de 
te fi nancieren bedragen (uitgaven) na 2027 geleidelijk aan verhogen. Uit de prog-
nose kan echter niet worden afgeleid wanneer dat een gevolg heeft op de trans-
fer van het FAO naar het Globaal Beheer of wanneer het FAO (zie schema 1) 
meer fi nanciële middelen zal moeten vragen aan het Globaal Beheer dan dat het 
FAO doorstort. Aangezien het FAO met de ontvangsten ook andere uitgaven 
betaalt, zal de werkelijke impact op de transfer naar het Globaal Beheer veel 
vroeger liggen. Gezien het lagere bedrag van de nettotransfer naar het Globaal 
Beheer, kunnen de negatieve gevolgen voor de sociale zekerheid zich al manifes-
teren tussen 2017 en 201830. Dat laatste geldt alleen in de hypothese dat de 
andere ontvangsten en uitgaven van het FAO constant blijven.

Het FAO merkt op dat indien rekening wordt gehouden met het feit dat binnen 
het repartitiestelsel de ontvangsten van het FAO hoger blijven dan de uitgaven 
en bij deze ontvangsten de som van de interesten voortvloeiend uit de transfers 
wordt toegevoegd, het voordeel voor de sociale zekerheid aanzienlijk is.

Het Rekenhof ontkent niet dat tot nu toe de overdracht tot een belangrijk fi nan-
cieel voordeel voor de sociale zekerheid heeft geleid. Zo leidde de uitvoering van 
artikel 45quater vanaf 1994 tot 2007 tot een extra transfer van 1,1 miljard euro 
naar het FAO. Het wijst er echter op dat de ontvangen kapitalen niet bij het FAO 
werden gereserveerd31 en dat de verdere uitvoering van artikel 45quater zonder 
bijkomende maatregelen een negatieve impact zal hebben op het Globaal Beheer 
op het moment dat de kosten van de vergrijzing zullen toenemen. Tot nu toe 
heeft het FAO zich beperkt tot het verzenden van de negatieve commentaren van 
zijn beheerscomité aan de toezichthoudende minister. Zo zijn verscheidene leden 
van het beheerscomité van het FAO van mening dat de transfers leiden tot een 
niet-transparante fi nanciering van de sociale zekerheid en tot een complex beheer 
bij zowel de verzekeringsondernemingen als het FAO. Het beheerscomité stelt de 
huidige rol van het FAO, die nu ook bestaat uit “het bijdragen tot het evenwicht 

28 Zo zijn bijvoorbeeld volgens het jaarverslag 2008 er 6.756 rentegenieters in 2008 bijgekomen, wat 
hoger is dan het gehanteerde gemiddelde van 6.434. Dit resulteerde in een overdracht van 185 mil-
joen euro naar het FAO i.p.v. een geraamd bedrag van 161 miljoen euro. 

29 De simulaties kunnen niet worden opgesteld door de toepassing FINAN die wordt gebruikt voor de 
betalingen van de renten en vergoedingen.

30 Tussen 2004 en 2008 lag het gemiddelde netto bedrag van de ontvangsten minus de uitgaven van 
artikel 45quater op 106 miljoen euro tegenover een gemiddelde nettotransfer naar het Globaal 
Beheer van meer dan 58 miljoen euro. Indien het verschil van 48 miljoen euro bijkomend wordt 
afgetrokken van het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven artikel 45quater ligt het keerpunt 
veel vroeger (zie bijlage 1).

31 In principe moet het van de verzekeraars overgedragen kapitaal, berekend op basis van de wette-
lijke barema’s (waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele stijging van de uitgaven, de 
intrest op belegde kapitaal en de beheerskosten) en adequaat belegd, volstaan om de toekomstige 
uitgaven te betalen. 

Standpunt van 
de administratie
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in de sociale zekerheid”, in vraag en pleit dan ook voor na te denken over een 
herziening van het systeem32. Ook bij de overleg- en beheersorganen van het 
Globaal Beheer (beheerscomité Sociale Zekerheid, Commissie voor Financiële 
Problemen) bestaat er, mede door het relatief lage fi nanciële gewicht van het 
FAO in de globale fi nanciering van de sociale zekerheid, weinig interesse voor 
deze problematiek. 

Samenvattend stelt het Rekenhof vast dat de prognoses niet systematisch worden 
opgesteld en dat de verschuiving van lasten naar de toekomst niet duidelijk in de 
externe rapportering aan bod komt.

Het FAO wijst wel op de moeilijkheid om op lange termijn prognoses met betrek-
king tot de kapitalen artikel 45quater op te stellen door het grote aantal verschil-
lende parameters die enerzijds een gedeelte van de ontvangen kapitalen en 
anderzijds de toekomstige uitgaven beïnvloeden. 

1.3 Bijkomende beheerskosten voor het FAO

Al die transfers leiden tot bijkomende beheerskosten bij het FAO. Het moet 
immers controleren of de verzekeraars tijdig en volledig de bedragen betalen en 
het moet ook de betalingen aan de rechthebbenden bij artikel 45quater en de 
cumulatie pensioenen beheren.

In 2006 berekende het FAO dat de beheerskosten voor de interne activiteiten van 
de cumulatie van een arbeidsongevallenvergoeding met een pensioen en de uit-
voering van artikel 45quater respectievelijk 933 duizend euro en 790 duizend euro 
bedragen of 5,8 % en 4,9 % van de totale beheerskosten. Het Rekenhof heeft 
vastgesteld dat deze berekening diverse lacunes vertoont waardoor de werkelijke 
kosten nog worden onderschat. De kostprijs van de andere onderzochte transfers 
(inning van het kapitaal ascendenten, de bijdrage niet-onderworpenen en de bij-
drage DWR) is zelfs niet afzonderlijk bekend. De tekortkomingen van de kost-
prijsboekhouding worden verder gedetailleerd behandeld in hoofdstuk 4. 

Deze kostprijsberekening werd niet voorgelegd aan het beheerscomité van het 
FAO. De kostprijs van de diverse transfers alsook de andere activiteiten van het 
FAO vormen ook nog geen aandachtspunt in de bestuursovereenkomst. Daardoor 
volgt het beheerscomité vooral de tijdige uitvoering van de activiteiten van alle 
operationele diensten op, maar niet de effi ciëntie van de uitgevoerde opdrachten. 
Het Rekenhof wijst hier op de aanbeveling van de werkgroep “Overeenkomst”. 
Die werkgroep, een initiatief van de FOD Sociale Zekerheid en het College van 
de OISZ, evalueerde de bestuursovereenkomsten tussen de Staat en de OISZ. 
Ze stelt voor dat de OISZ effi ciëntie-indicatoren zouden opnemen in de volgende 
overeenkomsten33.

Die tekortkomingen, alsook het feit dat in het voorjaar van 2009 nog geen kost-
prijsberekening 2007 beschikbaar was, tonen aan dat de opvolging van de effi ci-
entie van de interne activiteiten verre van optimaal verloopt.

32 Vergadering van het beheerscomité van het FAO van 17 maart 2008.
33 De synthesenota van de werkgroep werd op 16 maart 2009 voorgelegd aan het beheerscomité van 

het FAO.
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Het Rekenhof wijst hierbij op een mogelijke besparing in de beheerskosten. Bij de 
cumulatie pensioenen ontvangt het FAO geen beheersvergoeding van de verze-
keraars. Ook wordt geen lastenpercentage in het gebruikte barema opgenomen34. 
Wegens de complexiteit35 en periodiciteit van de controle op de cumulatiebetalin-
gen kan een aanzienlijke besparing36 worden gerealiseerd door de periodieke 
betalingen opnieuw door de verzekeraars te laten uitvoeren.

Het FAO preciseert dat de problematiek van de uitbetaling van een derde in kapi-
taal (zie punt 2.3.2) nog steeds niet is geregeld en het niet verantwoord zou zijn 
om de betalingen van de forfaitaire bedragen nu al te laten uitvoeren ten laste 
van de verzekeraars.

1.4 Ondoorzichtige fi nanciering van de welvaartsaanpassingen

De regering beslist om de twee jaar over de verdeling van de enveloppe voor een 
aanpassing van alle of sommige inkomensvervangende uitkeringen aan de evolu-
tie van de welvaart37. Dat gebeurt na een gezamenlijk advies van de Nationale 
Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). 

Bij de welvaartsaanpassingen van de renten en vergoedingen bij de arbeidsonge-
vallen rijst het probleem dat de verzekeraars voor die meerkosten geen reserves 
in het kapitalisatiestelsel hebben aangelegd. Omdat de aanpassingen worden uit-
gevoerd op de uitkeringen van arbeidsongevallen uit het verleden, wordt dan ook 
gezocht naar een compensatiemaatregel voor de bijkomende kosten van de ver-
zekeraars. 

Voor een eerste welvaartsaanpassing 2005 tot 2007 was de kostprijs in kapitali-
satie voor de verzekeraars geraamd op 59,1 miljoen euro. Die meerkosten wer-
den gefi nancierd door de technische rentevoet niet van 4,75 % naar 3,75 % te 
verlagen bij de baremaberekening van de over te dragen kapitalen voor arbeids-
ongevallen artikel 45quater met een BAO kleiner dan 10 %. De rentevoet bij de 
arbeidsongevallen artikel 45quater met een BAO vanaf 10 % tot en met 19 % werd 
wel aangepast. Voor de tweede welvaartsaanpassingen in de jaren 2007 en 2008 
werd die maatregel nogmaals voor twee jaar verlengd.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAO, het FBZ, Assuralia en de 
CBFA becijferde de laatste welvaartsaanpassing 2009 en 2010 op een meerkost 
voor de verzekeraars van 83,85 miljoen euro. Deze kosten werden gecompen-
seerd door bovenstaande maatregel tot 2009 en 2010 te verlengen en de bijdrage 
op de DWR van 4 % naar 0,9 % te verlagen voor de jaren 2009 – 2011. Om een 
negatieve impact op de transfers naar het Globaal Beheer te vermijden, werden 
de kosten van de vermindering van de DWR gecompenseerd uit de opbrengsten 
van de reserve zonder bepaalde aanwending van het kapitalisatiestelsel beheerd 
door het FAO. 

34 Door de toepassing van een lastenpercentage in het barema zouden de naar het FAO over te 
dragen kapitalen stijgen.

35 Het FAO voert om de vier maanden een controle uit op de periodieke betalingen die het van de 
verzekeraar ontvangt. Hiervoor dienen al deze periodieke betalingen nu nog manueel te worden 
ingevoerd in het opvolgings- en betalingssysteem (FINAN) van het FAO.

36 Volgens de kostprijsboekhouding bedroegen de kosten voor de bepaling, controle en inning van het 
kapitaal, de eventuele decumulatie en de periodieke betalingen cumulatie in 2006 933 duizend 
euro. Een gedeelte hiervan, zijnde voor de betalingen cumulatie, kan dus worden bespaard.

37 Artikel 72, § 1, van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.
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Het Rekenhof stelt vast dat de fi nanciering van de meerkosten voor de verzeke-
raars ondoorzichtig en complex is. Zo lijkt het of die meerkost geen zichtbaar 
effect heeft op de ontvangsten van het FAO en de nettotransfer naar het Globaal 
Beheer. Dat is echter niet geheel correct:

Doordat de technische rentevoet niet is aangepast, ontvangt het FAO min-• 
der en wordt de uniformiteit bij de barema’s gebruikt voor de kapitaalover-
drachten bij artikel 45quater doorbroken.

De compensatie van de bijdragevermindering op de DWR met de opbrengst • 
van het kapitalisatiestelsel beïnvloedt het resultaat van het repartitiestelsel 
niet, maar wel dat van het kapitalisatiestelsel. 

Daarnaast heeft de huidige werkwijze met compensaties tot gevolg dat deze bij-
komende kosten niet in de rekeningen van het FAO tot uiting komen. 

Omdat de tweejaarlijkse welvaartsaanpassingen in de toekomst steeds meer 
fi nanciële compensaties zullen vergen, betekent dit dat, om de transfer naar het 
Globaal Beheer te vrijwaren, ofwel nog verder de middelen van het kapitalisatie-
stelsel worden aangewend ofwel de transfers van de verzekeraars naar het FAO 
worden verhoogd.

Het Rekenhof stelt vast dat achteraf moeilijk kan worden nagegaan of het verlies 
aan inkomsten bij het FAO wel degelijk wordt gerechtvaardigd door de meerkos-
ten bij de verzekeraars. Het FAO verifi eert wel o.a. aan de hand van de eigen 
datawarehousegegevens de berekeningen en parameters die in de ramingen wor-
den gebruikt voor de meerkosten en compensaties en die deels op basis van 
gegevens van Assuralia zijn opgesteld. Het laat deze berekeningen echter niet 
bijkomend door een actuaris controleren. Zo kan het FAO gelet op het aantal 
dossiers en de informatie38 bij de verzekeraars moeilijk de oorspronkelijke ramin-
gen van ontvangsten en uitgaven vergelijken of controleren met de werkelijke 
uitgaven van de verzekeraars en de minderontvangst voor het FAO. Dit is onder 
meer te wijten aan de complexiteit van de te berekenen minderontvangst van de 
technische rentevoet bij al die arbeidsongevallen, van de te berekenen kostprijs 
van de welvaartsaanpassing en aan het gebrek aan een zicht op de verdeling van 
de kosten en besparingen tussen de verzekeraars onderling.

1.5 Deelconclusie

De verschillende transfers naar het FAO hebben een belangrijke impact op de 
effi ciëntie van het beheer van de arbeidsongevallenvergoedingen. Het beheer 
wordt niet alleen toevertrouwd aan de privéverzekeraars, maar ook aan het FAO, 
waardoor de principiële functies van zowel de verzekeraars als het FAO, alsook 
hun onderlinge relatie en de relatie tot het slachtoffer of de nabestaanden, worden 
aangetast. De kostprijs van het beheer bij het FAO is niet duidelijk en het FAO 
besteedt daaraan bij de opvolging van zijn activiteiten weinig aandacht. De ver-
schuiving van de beheerswijze van een kapitalisatiestelsel bij de privéverzekeraars 
naar een repartitiestelsel bij het FAO houdt – in het geval van artikel 45quater – 
voor de toekomst een belangrijk fi nancieel risico in, terwijl de kosten van de ver-
grijzing toenemen. Daarnaast zal ook de verdere toepassing van de welvaartsaan-
passingen een impact hebben op de financiële middelen van het FAO. De 
vermindering van de transfers als fi nancieringsinstrument voor de welvaartsaan-
passingen maakt die fi nanciering ondoorzichtiger en moeilijker controleerbaar.

38 De welvaartsaanpassing zit vervat in de periodieke vergoeding of rente die de verzekeraar uitkeert. 



Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen – Rekenhof, april 2010 21

De transfers naar het FAO die het Rekenhof onderzocht, bedroegen eind 2008 
257,8 miljoen euro. Tegenover het totaal van de ontvangsten van het Globaal 
Beheer van 56.305,3 miljoen euro39 bedragen ze nog geen 0,46 %. Het fi nanciële 
voordeel van deze transfers staat dan ook niet in verhouding tot de nadelen die 
ze veroorzaken. Het beheerscomité van het FAO deelt deze bezorgdheid en stelt 
de huidige rol van het FAO met betrekking tot de fi nanciering van de sociale 
zekerheid in vraag.

Het beheerscomité kan echter, door het gebrek aan degelijke informatie over de 
kostprijs en aan uitgebreide prognoses die de impact op de nettotransfer naar het 
Globaal Beheer weergeven, de impact van de transfers niet van nabij opvolgen.

39 Cijfer in de algemene toelichting bij de aanpassing van de begroting 2009, voorlopige realisaties 
van de begroting 2008 van het Globaal Beheer voor werknemers (exclusief geneeskundige verzor-
ging).
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Hoofdstuk 2 
Transfers naar het FAO

2.1  Controle op de transfers kapitalen ascendenten, cumulatie 
pensioenen en artikel 45quater

De opvolging en controle van de over te dragen kapitalen ascendenten, de kapi-
talen bedoeld in artikel 45quater en de kapitalen, decumulatie en betalingen 
cumulatie in het kader van de cumulatie pensioenen40 is toegewezen aan de direc-
tie Ontvangsten en Uitgaven van het FAO.

Nadat het arbeidsongeval geregeld is door de bekrachtiging van een overeen-
komst of een juridische beslissing (vonnis of arrest), opent het FAO voor elke 
transfer een dossier. Het FAO ontvangt van de verzekeraar een overzicht of bere-
keningsblad van de te storten bedragen. Een uitzondering is de transfer cumulatie 
pensioenen waarbij het pensioenrecht ontstaat na de regeling van het arbeidson-
geval. In dat geval moet het FAO zelf de verzekeraar verwittigen van de transfer.

Het FAO berekent vervolgens de te ontvangen bedragen en vergelijkt die met de 
bedragen die de verzekeraar aangeeft. Die berekening en controle gebeurt manu-
eel voor de kapitalen ascendenten en automatisch (via de toepassing FINAN) 
voor de andere kapitalen en de periodiek te ontvangen bedragen (betalingen 
cumulatie). In geval van een foutieve41 of laattijdige betaling verstuurt de directie 
Ontvangsten en Uitgaven een eerste notifi catie volgens de termijnen in de 
bestuursovereenkomst. Bij laattijdige betalingen vordert zij een opslag van 10 % 
en wettelijke verwijlintresten. Enkel voor de kapitalen, de decumulatie en cumula-
tiebetalingen in het kader van de cumulatie pensioenen gebeurt de berekening 
van de verwijlintresten en opvolging in FINAN. De dienst Boekhouding registreert 
de ontvangsten op basis van de briefwisseling tussen de directie Ontvangsten en 
Uitgaven en de verzekeraars (lijsten), de imputaties in FINAN en de betalingen. 
De verwijlintresten en opslagen worden geboekt op basis van de notifi caties 
gericht aan de verzekeraar.

Vaststellingen

Bij artikel 45quater en de cumulatie pensioenen worden de over te dragen • 
kapitalen en periodieke betalingen automatisch berekend in de toepassing 
FINAN; bij de over te dragen kapitalen ascendenten gebeurt dat manueel. 
De interest wordt grotendeels manueel berekend, met uitzondering van de 
cumulatie pensioenen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dergelijke 
manuele berekeningen aanleiding geven tot fouten, die niet steeds worden 
opgemerkt bij de verdere behandeling van de dossiers.

Het FAO deelt mee dat recentelijk maatregelen werden genomen voor het 
verhogen van de interne controle42.

40 Hierna vermeld als de cumulatie pensioenen.
41 Er worden kleine verschillen aanvaard, 10 euro voor de kapitaaltransfers.
42 O.a. driemaandelijkse vergaderingen tussen de dienst Boekhouding en de diensten van de directie 

Ontvangsten en Uitgaven om de bedragen op elkaar af te stemmen en een tweede controle bij de 
manuele dossiers. 
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Ook automatische berekeningen garanderen geen foutloze afhandeling van • 
dossiers. Tijdens het onderzoek van de dossiers 2007 en 2008 bleek dat de 
laattijdige betalingen in geval van kapitaaloverdracht bij de cumulatie pen-
sioenen niet correct waren geregistreerd in de toepassing FINAN. Dit 
leidde tot een verkeerde interestberekening voor alle dossiers cumulatie 
pensioenen43 en in één geval tot de niet-berekening van een opslag.

Omdat het FAO eind mei 2009 het pensioenkadaster nog niet kon raadple-• 
gen doordat de aangepaste software ontbrak, is de directie Ontvangsten en 
Uitgaven genoodzaakt de verschillende pensioenuitbetalingsinstellingen 
afzonderlijk te bevragen en de verzekeraar zo nodig op de hoogte te bren-
gen. Bovendien ontvangt deze directie noch van de Centrale Dienst der 
Vaste Uitgaven (CDVU) noch van de Pensioendienst voor de Overheids-
sector (PDOS) de pensioengegevens van de lokale besturen die zelf hun 
eigen pensioenkas beheren. Wat de buitenlandse pensioenen betreft, steunt 
het FAO zich, naast de aanschrijving van de mogelijke pensioen-
gerechtigden44, op de gegevens die de gerechtigden meedelen aan de Rijks-
dienst voor Pensioenen (RVP) bij de aanvraag van een Belgisch pensioen.

De interne rapportering over de opvolging van de operationele werking van • 
de diensten kan nog worden verbeterd. De informatie in de boordtabellen 
voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst en in het bestuursplan is 
te beperkt om echte tekortkomingen en ineffi ciënties te signaleren45. De 
beheersinformatie in de interne databank wordt niet (optimaal) gebruikt46. 
Ook kan de effi ciënte werking van een dienst nog niet worden gemeten 
omdat een degelijke kostprijsberekening ontbreekt (zie punt 4.3). 

Het FAO gaat ermee akkoord dat de interne databank op een meer effi ci-
ente wijze moet worden gebruikt. Het is een vrij nieuw instrument waarvan 
de mogelijkheden nog niet volledig zijn onderzocht. Wat de boordtabellen 
betreft, zal het FAO onderzoeken in welke mate deze kunnen worden ver-
beterd met het oog op een goede verslaggeving over de naleving van de 
verbintenissen opgenomen in de bestuursovereenkomst. 

De correspondentie met de verzekeraars wordt hoofdzakelijk manueel of • 
aan de hand van rekenbladen opgevolgd. Een groot gedeelte van de cor-
respondentie cumulatie pensioenen (1400 brieven op jaarbasis47) betreft 
vooral driejaarlijkse notifi caties, waarin de berekeningsverschillen tussen het 
FAO en de verzekeraars zijn opgenomen (zie punt 2.3.2). Gezien het fi nan-
cieel belang hiervan en de noodzaak voor meer managementinformatie (over 
de briefwisseling)48, is een effi ciënter opvolgingssysteem aangewezen.

43 Het betreft een verkeerde programmering in de toepassing FINAN waarbij verwijlinteresten en 
opslagen pas werden berekend vanaf de 21ste van de maand in de plaats vanaf de 20ste zoals wet-
telijk bepaald. De impact op de intrestberekening voor alle foutief vastgestelde laattijdige betalin-
gen moest eind mei 2009 nog worden berekend. 

44 Het FAO schrijft alle mogelijke pensioengerechtigden automatisch aan na het bereiken van 
bepaalde leeftijdsgrenzen.

45 De bestuursovereenkomst van het FAO bepaalt dat 90 % van de fouten en laattijdige betalingen 
die worden vastgesteld bij de controle van de kapitalen, binnen vier weken moeten worden genoti-
fi ceerd. Hoewel het FAO vlot die doelstelling haalt, krijgt dit resultaat wel een andere betekenis 
indien blijkt dat bij de cumulatie pensioenen voor een bepaalde maand deze notifi caties laattijdig 
– pas na drie maanden – worden verzonden. Een ander voorbeeld is dat de huidige rapportering 
geen informatie geeft over de tijdige doorstroming van dossiers vanuit andere diensten.

46 Als bijkomend opvolgingsinstrument zou het FAO bijvoorbeeld de bekrachtigde dossiers die aanlei-
ding geven tot een kapitaaloverdracht (bv. bij kapitaal ascendenten) kunnen oplijsten.

47 Het betreft een geraamd aantal verzonden brieven in 2008 op basis van een lijst van januari 2009. 
Uit de lijst kon niet duidelijk worden afgeleid hoeveel brieven effectief zijn verzonden. 

48 Zo kan nu moeilijk worden gecontroleerd of de brieven binnen een bepaalde termijn, zoals bepaald 
in de bestuursovereenkomst, werden verstuurd.
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Bij de diensten die de kapitalen innen, kan wegens onvoldoende beschikbare • 
informatie49 niet jaarlijks worden gecontroleerd of de bedragen in de boek-
houding correct en volledig zijn. Interne procedures berusten voornamelijk 
op mondelinge instructies of oude richtlijnen. Dit leidt o.a. tot verschillende 
interpretaties van de te volgen procedure na de eerste notifi catie.

Bij de opvolging van de verzekeraars werd algemeen vastgesteld dat als de • 
verzekeraar slechts gedeeltelijk betaalt vóór de wettelijke vervaldag, het 
FAO geen opslagen en verwijlinteresten aanrekent op het saldo dat na de 
wettelijke vervaldag wordt betaald. Naar aanleiding van het onderzoek van 
het Rekenhof heeft het FAO in een dossier kapitaal ascendenten bijko-
mend 23.846,64 euro aan opslag en verwijlinteresten gevorderd. Bij een 
gelijkaardig dossier over laattijdige cumulatiebetalingen was een verzeke-
raar in 2005 bij een gedeeltelijke betaling na de wettelijke vervaldag enkel 
bereid de verwijlinteresten en niet de opslagen te betalen. Volgens de juri-
dische dienst van het FAO waren de opslagen en verwijlintresten bij een 
gedeeltelijke laattijdige betaling wel degelijk verschuldigd. Het Rekenhof 
heeft noch een grondige analyse van deze problematiek, noch een voorleg-
ging hiervan aan het beheerscomité teruggevonden. Na een beperkt onder-
zoek van de dossiers 2007 en 2008 heeft het Rekenhof vastgesteld dat 
potentieel ongeveer 11.439,20 euro aan opslagen bij 48 dossiers bij de 
kapitalen cumulatie pensioenen en 48.481,37 euro aan opslagen bij 254 
dossiers bij de kapitalen artikel 45quater niet zijn gevorderd.

Dit bedrag moet nog worden vermeerderd met de misgelopen verwijlintres-
ten. Het FAO zal moeten nagaan in welke mate dergelijke niet geïnde 
opslagen en verwijlintresten nog kunnen worden gevorderd. 

Na de eerste notifi catie volgt dezelfde dienst ook de verdere ontvangst van • 
opslagen en interesten in geval van kapitalen ascendenten of cumulatie 
pensioenen. De dienst Boekhouding registreert enkel de bijkomende vor-
dering. In geval van kapitalen artikel 45quater volgt de dienst Boekhouding 
de betaling van de opslagen en interesten op. Die laatste opvolgings-
methode bemoeilijkt een onafhankelijke controle van de openstaande en 
geboekte bedragen in de boekhouding.

Bij de controle van de kapitaaltransfers in het algemeen en de controle op • 
de cumulatiebetalingen stelt het FAO fouten vast bij de verzekeraars over 
de uitvoering van de wetgeving (welvaartsaanpassing, indexatie, gebruik 
barema’s enz.). Die fouten worden echter niet geregistreerd of gebruikt 
voor meer gerichte inspectiecontroles.

Het FAO erkent dat de inspectiedienst niet systematisch op de hoogte 
wordt gebracht van de fouten van de verzekeringsondernemingen. In de 
toekomst zal een profi el van de verzekeraar worden opgesteld waaraan de 
directie Ontvangsten en Uitgaven zal meewerken door het oplijsten van de 
problemen vastgesteld bij elke verzekeraar.

49 Naast kopieën van de verstuurde brieven, beschikken de diensten slechts over lijsten per jaar per 
taalgroep van alle gevorderde kapitalen en opslagen en verwijlintresten voor de kapitalen ascen-
denten en hebben ze geen overzicht van de gevorderde opslagen en verwijlintresten bij kapitalen 
artikel 45quater en kapitalen cumulatie pensioenen.
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2.2  Controle op de transfers bijdragen niet-onderworpenen en 
bijdragen DWR 

De inning en controle van de bijdragen op de premies van de niet-onderworpenen 
en de DWR van de verzekeraars50 gebeurt door de inspectiedienst in samenwer-
king met de dienst Boekhouding. De verzekeraars dienen de bijdrageaangiften 
voor het betrokken jaar tijdens het daaropvolgende boekjaar in en betalen binnen 
de wettelijke termijn de bijdragen of het voorschot in geval van bijdragen niet-
onderworpenen.

De controle bij de jaarlijkse indiening van de aangiften richt zich vooral op de 
correcte berekening van het aangegeven premiebedrag of van de aangegeven 
reserves en op de (tijdige) betaling van de bijdragen en voorschotten. Bij niet-
betaling moet de inspectiedienst de dienst Boekhouding tijdig informeren van de 
nog in te vorderen bijdrageopslagen en interesten en van eventuele bijkomende 
vorderingen.

Een controle op de juistheid van de gestorte bijdragen gebeurt jaarlijks bij één 
derde van de verzekeraars voor telkens drie opeenvolgende boekjaren, overeen-
komstig artikel 24 van de bestuursovereenkomst 2006-2008 (driejarige fi nanciële 
controle). De inspectiedienst onderzoekt of de aangegeven bedragen waarop de 
bijdrage werd berekend, overeenstemmen met de fi nanciële gegevens van de ver-
zekeraar. 

Vaststellingen 

Uit de controle van de jaarlijkse inning van de bijdragen voor de dienstjaren • 
2006 en 2007 (boekjaren 2007 en 2008) blijkt dat de inning en opvolging 
manueel verlopen en er geen volledig uitgeschreven interne procedures zijn. 
Zo bestond er eind mei 2009 geen specifi eke procedure als een betwisting 
ontstaat over de bepaling van het voorschot bij de bijdragen op de premies 
niet-onderworpenen. Evenmin bestaan er uitgeschreven richtlijnen voor de 
opvolging en rapportering van de uitgevoerde onderzoeken, de onderzoeks-
vaststellingen en de bijkomende vorderingen. Ook een duidelijke interne 
rapportering over de in te vorderen bijdragen, de vaststellingen van de 
inspecteur of de stand van zaken is niet steeds voorhanden51. Een controle-
fi che als beheersinstrument voor de hiërarchie is niet beschikbaar.

Het FAO deelt mee dat voor de bijdragen niet-onderworpenen en de bij-
dragen DWR na de audit schriftelijke procedures werden opgesteld.

De controles van het Rekenhof op de aangiften DWR voor diezelfde peri-• 
ode wijzen uit dat noch de inspectiedienst noch de CBFA de berekening 
volgens de wettelijke barema’s en de samenstelling van die wiskundige 
reserves als berekeningsbasis voor de bijdrage controleren. Het FAO wenst 
in de toekomst de correctheid van de reserves wel te laten attesteren door 
een compliance offi cer. Uit richtlijnen van de CBFA52 kan echter worden 
afgeleid dat die functie eigenlijk weinig geschikt is om dit te doen. 

50 Hierna vermeld als bijdragen niet-onderworpenen en bijdragen DWR.
51 Bij het dossieronderzoek van de aangiften bijdragen niet-onderworpenen – dienstjaar 2006 was er 

eind maart 2009 geen duidelijke rapportering, in tegenstelling tot diezelfde aangiften – dienstjaar 
2007. 

52 Volgens een circulaire van de CBFA van 10 maart 2005 is compliance een onafhankelijke functie 
binnen de organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de 
onderneming van de regels die verband houden met de integriteit van het verzekeringsberoep. Bij 
kleinere verzekeraars kan echter wel een lid van de effectieve leiding de compliance-functie op zich 
nemen.
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De controle door het FAO op de DWR is eerder beperkt tot de driejarige • 
fi nanciële controle van de bewegingen van die reserves. Aangezien de 
reserves zijn opgebouwd als dekking voor de vergoedingen van de slacht-
offers van arbeidsongevallen vóór 1 januari 1988, verminderen die reserves 
bij elk overlijden van een slachtoffer of rechthebbende. Daardoor vervallen 
de overeenstemmende rentebrevetten en komen ze niet meer voor in het 
rentebrevettenbestand. De inspectie vergelijkt de data van de vervallen 
rentebrevetten met de overlijdensdata in het rijksregister. In de interne 
rapportering wordt bij afwijkingen in de data echter geen informatie gege-
ven over de mogelijke fi nanciële impact ervan op de reserves. In bepaalde 
gevallen verminderen de verzekeraars hun rentebrevettenbestand met ver-
traging wegens databeheer- of informaticaproblemen en vorderen zij de 
onverschuldigde betalingen terug van het FAO. Aangezien de controle op 
die reservedalingen en rentebrevetten enkel bij de driejaarlijkse fi nanciële 
controles gebeuren en slechts voor één derde van de verzekeraars, worden 
deze aanpassingen achteraf niet altijd geverifi eerd53. Een verdere opvol-
ging per verzekeraar van dergelijke aanpassingen is dan ook aangewezen.

De driejarige fi nanciële controles voor de bijdragen op de premies niet-• 
onderworpenen worden uitgevoerd na bevraging van verschillende data-
banken. Zo spoort de inspectiedienst het aantal premies studenten en inte-
rimpersoneel op via DMFA-gegevens54. Het aantal polissen dienstboden 
daarentegen kan enkel bij verbreking van die polis uit het sectorieel polis-
senrepertorium55 van de verzekeraars of via een onderzoek bij de verzeke-
raar worden gefi lterd. Voor de categorie van de werknemers ingeschreven 
in een tewerkstellingscel56 waarbij de onderneming in herstructurering als 
werkgever wordt beschouwd, zijn nog geen controlemaatregelen uitge-
werkt. Het FAO onderzoekt het aantal premie-annulaties bij de jaarlijkse 
aangifte van de bijdragen niet-onderworpenen slechts bij één derde van de 
verzekeraars en voor telkens drie opeenvolgende boekjaren, waardoor de 
inspectiedienst eventuele onterechte annulaties moeilijker kan opsporen.

53 Zo ontving de inspectiedienst bij een verzekeraar in het verleden onvolledige lijsten van de rente-
brevetten voor de dienstjaren 2000 en 2001. Ook verminderde die verzekeraar vanaf dienstjaar 
2001 tot en met 2007 jaarlijks de reserves wegens het niet-tijdig aanpassen van zijn rentebrevet-
tenbestand. Ondanks de herhaalde aanpassingen onderzocht de inspectiedienst de reservedalin-
gen vanaf dienstjaar 2004 niet en zijn er geen specifi eke maatregelen genomen voor de onvolledige 
lijsten.

54 Via zgn. Primula-bons bezorgt het FAO jaarlijks aan de verzekeraars de loonmassa en arbeidstijd-
gegevens van de werknemers, die uit de werkgeversaangifte (DMFA – Déclaration multifonctio-
nelle/Multifunctionele Aangifte) worden gefi lterd. Aan de hand van bepaalde looncodes in de 
DMFA-codes kunnen de studenten worden opgespoord.

55 In het kader van e-government hebben de verzekeraars en het FAO samen gewerkt aan de creatie 
van het elektronisch polissenrepertorium.

56 Artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsge-
bied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de AOW. De 
VDAB heeft vijftien tewerkstellingscellen opgericht.
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2.3 Bijkomende vaststellingen

2.3.1 Vrijstelling en vermindering van opslagen en verwijlintresten

Indien een verzekeraar de transfers vermeld in punt 2.1 en 2.2 niet binnen de 
vastgelegde termijn stort, moet hij een verwijlintrest en een opslag van 10 % 
betalen overeenkomstig het KB van 30 december 197657. Dit KB bepaalt ook dat 
het FAO daarvoor een vrijstelling kan verlenen, onder de voorwaarden vastge-
steld bij reglement door het beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde 
minister. Die vrijstelling geldt niet voor laattijdige betaling van de bijdrage van 
20 % op de premies voor de niet aan de RSZ onderworpenen58. Het FAO kan de 
vrijstelling ook verlenen wanneer de schuldenaar aantoont dat hij, wegens behoor-
lijk bewezen overmacht, onmogelijk zijn verplichtingen heeft kunnen nakomen bin-
nen de vastgestelde termijnen. 

Het reglement van 12 juli 2006 bepaalt voor de betrokken transfers een vermin-
dering van de opslag met 100 % indien:

de verzekeringsonderneming heeft betaald vóór het einde van het kwartaal • 
dat volgt op het verstrijken van de wettelijke termijn en op voorwaarde dat 
ze de bedragen gewoonlijk niet buiten deze termijn betaalt; onder “gewoon-
lijk” wordt verstaan de voorgaande twaalf maanden, met uitzondering voor 
artikel 42bis (kapitalen cumulatie) waarvoor de drie voorafgaande maan-
den worden bekeken;

de verzekeringsonderneming heeft betaald uiterlijk de tiende dag na de • 
wettelijke betalingstermijnen.

Het Rekenhof stelt vast dat die laatste regel de vervaldatum voor het betalen van 
de kapitalen en de toepassing van de belangrijkste sanctie, de opslag van 10 %, 
met tien dagen verlegt. Nochtans blijkt uit het aantal toegekende vrijstellingen 
van 200859 niet dat de wettelijke vervaldatums een probleem vormen. Deze wei-
nig effi ciënte maatregel heeft als bijkomend gevolg dat het FAO de verzekeraar 
eerst een opslag en verwijlinteresten aanrekent en vervolgens, voor zover die al 
werd betaald, de vrijgestelde opslag terugstort.

Bovenvermeld KB60 laat ook een vermindering van ten hoogste 50 % aan opslagen 
en ten hoogste 25 % aan verwijlinteresten toe als de laattijdige betaling te wijten 
is aan uitzonderlijke omstandigheden en op voorwaarde dat alle vervallen bedra-
gen werden betaald. Het FAO kan die vermindering van de bijdrageopslagen tot 
100 % optrekken als de verzekeraar bewijst dat hij op het tijdstip van de betaling 
nog een vaste en eisbare schuldvordering had bij de overheid of als het beheers-
comité uitzonderlijk een dergelijke vermindering toestaat wegens dwingende 
redenen van nationaal of gewestelijk economische belang of van billijkheid.

57 Artikel 9 van het KB van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 
59quater van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

58 Artikel 10, § 1, eerste lid, KB 30 december 1976.
59 In 2008 zijn slechts 62 aanvragen voor vrijstelling ingediend voor artikel 45quater, 59quinquies en 

42bis tegenover ongeveer 7.862 ingediende dossiers. Bepaalde aanvragen hadden wel betrekking 
op meerdere dossiers. 

60 Artikel 10 § 2 en 3, KB 30 december 1976.
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Het FAO defi nieert uitzonderlijke omstandigheid als een laattijdige betaling in 
6 %61 van de gevallen (of dossiers)62. Het beoordeelt dus het uitzonderlijke karak-
ter enkel op basis van het totale aantal dossiers (van een vorig referentiejaar) en 
niet op basis van de feitelijke omstandigheden. De RSZ daarentegen doet dit op 
basis van een limitatieve lijst van uitzonderlijke omstandigheden, die het beheers-
comité van de RSZ heeft goedgekeurd. 

Die procedures leiden tot een al te soepele regeling. De cijfers van 2007 en 2008 
tonen aan dat gemiddeld 50 % van de opslagen en 27 % van de verwijlintresten die 
initieel werden gevorderd, niet werden geïnd. Van de 62 aanvragen voor vrijstel-
ling die in 2008 werden ingediend, verleende het FAO in 26 gevallen 100 % vrij-
stelling van opslag en in 35 gevallen 50 %. 

2.3.2 Interpretatiegeschil over de cumulatie pensioenen

Bepaling van de bedragen bij een derde van de rente uitbetaald in kapitaal

Artikel 45, eerste lid, van de AOW bepaalt dat de getroffene, de echtgenoot en 
de wettelijk samenwonende partner kunnen vragen dat ten hoogste een derde 
van de waarde van de hun toekomende rente als kapitaal wordt uitbetaald63. Bij 
de toepassing van de cumulatie pensioenen verschillen het FAO en de verzeke-
raars van mening over de berekening van het deel van de rente dat in kapitaal 
werd uitgekeerd en dat moet worden afgetrokken van de forfaitaire vergoeding 
waarop één van bovenvermelde personen nog recht heeft.

De verschillende zienswijze heeft enerzijds tot gevolg dat het FAO van een aantal 
verzekeraars hogere kapitalen ontvangt dan waarop het volgens zijn eigen bere-
kening recht heeft. Anderzijds ontvangt het FAO een lagere rente of in sommige 
gevallen geen rente, terwijl het wel een verminderde geïndexeerde forfaitaire ver-
goeding moet uitbetalen aan het slachtoffer of de nabestaanden. 

De berekeningswijze van het FAO dateert al van vóór de tenlasteneming van de 
indexering van de renten door de verzekeraars. In 1997 en 1999 was het beheers-
comité van oordeel dat het standpunt van de verzekeraars overeenkwam met de 
economische realiteit en werd voorgesteld de koninklijke besluiten aan te passen. 
De bevoegde minister heeft zich hiertegen steeds verzet64. Op 17 februari 2003 
besliste het beheerscomité om de problematiek juridisch uit te klaren bij de 
arbeidsrechtbanken van Brussel en Antwerpen. Onlangs werd het standpunt van 
het FAO bevestigd door een uitspraak van de arbeidsrechtbank van Antwerpen65. 

Het Rekenhof stelt vast dat de mogelijke fi nanciële impact van een defi nitieve 
uitspraak alsook de te nemen maatregelen nog niet uitgebreid zijn onderzocht66.

61 In 1998 bedroeg dit percentage nog 3 %. Op vraag van de werkgevers in het beheerscomité van 
het FAO werd dit eind 2000 verruimd naar 6 %. Na een analyse van de behandeling van de vrijstel-
lingsaanvragen 1998 tot 2000 bleek immers dat in de voorgaande jaren slechts gemiddeld voor tien 
dossiers (of 0,17 % van het totaal aantal aangegeven dossiers) vrijstellingen werden aangevraagd 
waarvoor de opslag voor 61 % van de dossiers werd vrijgesteld. 

62 Vertragingen van meer dan een jaar worden niet vrijgesteld. 
63 In de regel, behoudens enkele uitzonderingen, slechts voor arbeidsongevallen met een BAO groter 

dan 19 %.
64 In 2006 is er wel sprake geweest van een mogelijke wetswijziging (in het voordeel van de verzeke-

raars) bij het voorleggen van een nieuw koninklijk besluit over de uitvoering van artikel 42bis, maar 
deze wijziging werd uiteindelijk niet doorgevoerd.

65 De tegenpartij heeft een hoger beroep ingesteld.
66 Indien de verzekeraars gelijk krijgen en het FAO niet in hoger beroep gaat, kan de vraag worden 

gesteld welk effect dit bijvoorbeeld heeft op de verzekeraars die nu wel het standpunt van het FAO 
volgen en een te laag kapitaal hebben overgedragen. Hetzelfde geldt voor de begunstigden van de 
renten die dan blijkbaar een te hoge rente zouden hebben ontvangen van het FAO. 
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Bepaling van de bedragen naar aanleiding van de welvaartsaanpassing

Bij de welvaartsaanpassingen op de arbeidsongevallenuitkeringen in 2007 werden 
de minimumuitkeringen met 2 % verhoogd vanaf 1 september 2007. Die minimum-
uitkeringen worden gebruikt voor de bepaling van het bedrag dat met een pensi-
oen mag worden gecumuleerd. De welvaartsaanpassing is ten laste van het FAO 
voor alle arbeidsongevallen van vóór 1 januari 1988 en ten laste van de verzeke-
raars voor alle arbeidsongevallen na deze datum. Voor de berekening van de 
kapitaaloverdrachten cumulatie pensioenen (artikel 42bis AOW) mag de wel-
vaartsaanpassing echter niet worden toegepast op de minima.

Eén verzekeraar stortte echter kapitalen door die lager zijn dan de door het FAO 
berekende bedragen alsook rentebedragen die hoger zijn dan verwacht. 

Het FAO heeft eind december 2009 een nieuwe aanschrijving naar de verzeke-
raars gestuurd waarin de gevolgen van de aanpassing van de arbeidsongevallen-
vergoedingen aan de welvaart worden uiteengezet. Op basis hiervan heeft de 
betrokken verzekeraar zich bereid verklaard de berekeningswijze van het FAO te 
volgen. Het verschil aan overdrachten van het verleden moet nog worden geregu-
lariseerd.

Omvang van de geschillen

Uit de jaarrekening kan de hoogte van het fi nanciële risico voor het FAO voor 
beide problemen niet worden afgeleid67. Ook het aantal opvolgingsdossiers kan 
slechts bij benadering worden vastgesteld68. 

2.3.3 Controle en opvolging van ongevalaangiften

Alleen geregelde69 arbeidsongevallen kunnen in aanmerking komen voor een 
transfer van een kapitaal cumulatie pensioenen, artikel 45quater en ascendenten 
naar het FAO. 

Het Rekenhof is nagegaan in welke mate de controles bij het FAO voldoende 
zekerheid bieden dat alle arbeidsongevallen tijdig en juist worden aangegeven en 
of de ongevallen waarbij sprake is van een overlijden of een blijvende arbeidson-
geschiktheid, uiteindelijk ook worden geregeld. 

Het stelde vast dat het merendeel van de huidige controles op de arbeidsongeval-
lenaangifte een eenmalig karakter hebben en worden uitgevoerd bij een evaluatie 
van de aangiftesystemen van de sociale risico’s70. Deze evaluatie wordt uitge-
voerd in het kader van de nationale strategie voor de veiligheid en de gezondheid 

67 Het Rekenhof berekende dat het FAO eind 2008 een bedrag van 2.328.403,18 euro aan renten 
(cumulatiebetalingen) van de verzekeraars tegoed had. Aan de andere kant boekte het FAO eind 
2008 4.590.193,35 euro aan kapitaal en 32.676,60 euro aan decumulatie als te veel ontvangen van 
de verzekeraars zonder onderscheid echter tussen dossiers met of zonder confl ict.

68 Van de 2.871 dossiers waarvoor eind januari 2009 opvolging was vereist, zouden er ongeveer 
1.681 dossiers betrekking hebben op de problematiek van één derde in kapitaal uitbetaald, waarbij 
er in 144 gevallen ook sprake zou zijn van een probleem inzake de welvaartsaanpassing. 266 dos-
siers hebben alleen betrekking op een geschil welvaartsaanpassing.

69 Zie voetnoot 16.
70 Inhoud: onderzoek naar de “onder”aangifte, naleving van de termijnen voor de aangifte en kwaliteit 

van de aangifte.
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op de werkvloer (2008-2012). Ook de verdere afhandeling van een arbeidsonge-
val door de verzekeraars wordt nog niet systematisch door het FAO opgevolgd. 
Aan deze controles wordt nog volop gewerkt71.

De werkgever kan elektronisch een vereenvoudigde of volledige aangifte van een 
arbeidsongeval indienen via de portaalsite van de sociale zekerheid. De gegevens 
hiervan worden doorgestuurd naar het FAO die deze gegevens verder verzendt 
naar de verzekeraars. Het Rekenhof stelde vast dat deze speciaal ontwikkelde 
toepassing slechts voor ongeveer 15.000 ongevallen per jaar wordt gebruikt, op 
een totaal van ongeveer 185.000 arbeidsongevallen aangegeven in 2007. De 
overgrote meerderheid van de aangiften bij de verzekeraars gebeurt op papier of 
via hun eigen software. Dit aspect zal dus zeker in de bovenvermelde evaluatie 
aan bod moeten komen. Daarenboven controleert het FAO niet of de aangiften 
via de portaalsite uiteindelijk wel worden opgenomen in de arbeidsongevallen-
gegevensstroom van de verzekeraars naar het FAO.

2.3.4 Toepassing van de correcte wetgeving

De AOW is in principe toepasselijk op alle werkgevers in de privé- en publieke 
sector die geheel of gedeeltelijk onder de RSZ-wet vallen. Al die werkgevers zijn 
verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongevallen en moeten bijdragen betalen 
voor de sector arbeidsongevallen aan de RSZ of aan de RSZ-PPO. De verzeke-
raars staan in voor eventuele transfers naar het FAO. 

De AOW sluit echter het overheidspersoneel en de werkgevers uit haar toepas-
singsgebied72 uit als die in de wet op de arbeidsongevallen publieke sector en 
haar uitvoeringsbesluiten zijn opgenomen73. Voor die publieke werkgevers gelden 
bovenvermelde verplichtingen niet74.

Afbakening van het toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenregeling publieke sector is vrij 
complex. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle personeelsleden van de 
openbare instellingen en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren 
onder de Staat, gemeenschappen, gewesten, Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie en die zijn opgericht na 
31 december 2004, onderworpen aan de wet op de arbeidsongevallen publieke 
sector75. De inwerkingtreding daarvan is echter variabel (per instelling of geheel 
van instellingen76). Voor een correcte afbakening van het toepassingsgebied is 
een constante opvolging noodzakelijk, wat blijkbaar niet gebeurt. Zo stelde het 

71 Zo stelt het FAO in zijn ontwerp van bestuursovereenkomst 2010-2012 voor een profi el op te stel-
len per verzekeraar op basis van het aantal anomalieën en fouten, als instrument voor meer 
gerichte technische en medische controles. Vanaf april 2010 zouden nieuwe gegevensstromen tot 
stand komen die het mogelijk zullen maken om de toestand van een arbeidsongevallendossier bij 
de verzekeraar op te volgen.

72 Artikel 4 AOW.
73 KB van 12 juni 1970, KB van 13 juli 1970, KB van 24 januari 1969 en KB van 17 september 1969.
74 Bepaalde publieke werkgevers, de openbare instellingen, de publiekrechtelijke personen, de auto-

nome overheidsbedrijven en de lokale besturen, kunnen wel een (her)verzekering sluiten als dek-
king voor het fi nancieel risico (KB van 12 juni 1970 en KB van 13 juli 1970).

75 Artikel 2 bis KB 12 juni 1970.
76 Artikel 3 en 7 KB 7 juni 2007 (BS 19 juni 2007 met variabele inwerkingtreding).
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Rekenhof vast dat volgens die regelgeving een publieke werkgever (Vlaams 
Agentschap voor Internationaal Ondernemen) vanaf 1 januari 2007 niet meer 
onder de AOW valt, maar zowel door de RSZ als het FAO nog altijd als verzeke-
rings- en bijdrageplichtig wordt beschouwd. 

Controle van de verzekeringsplicht

De controle op de verzekeringsplicht bij nieuwe werkgevers in de privésector 
gebeurt aan de hand van een databank (REAT) met de polisgegevens van de 
werkgevers uit de privésector (sectorieel polissenrepertorium) en de werkgevers-
gegevens aangeleverd door de RSZ.

Gerichte controles op de personeelscategorieën bij publieke werkgevers die wel 
verzekerd moeten zijn, zijn moeilijk uitvoerbaar. De personeelscategorieën van 
die publieke werkgevers worden niet systematisch vergeleken met de werk-
geversgegevens van de RSZ opgeslagen in de databank, terwijl de werkgevers-
gegevens van de lokale besturen van de RSZ-PPO bij het FAO zelfs niet elektro-
nisch beschikbaar zijn. 

Een dergelijke controle is wel van belang. Volgens het uitvoeringsbesluit op de 
lokale besturen77 heeft de tewerkstelling van slechts één statutair personeelslid 
bij de autonome gemeentebedrijven, verenigingen van gemeenten, intercommu-
nale diensten en ocmw’s de toepassing van de wet arbeidsongevallen publieke 
sector tot gevolg. Dit houdt a contrario in dat alle autonome gemeentebedrijven, 
verenigingen van gemeenten, intercommunale diensten en ocmw’s die uitsluitend 
contractuele personeelsleden in dienst hebben en ook de autonome provincie-
bedrijven, die niet in dit uitvoeringsbesluit vermeld worden, dan weer wel verze-
keringsplichtig zijn. 

Volgens de inspectiedienst van het FAO zou hier slechts sprake zijn van een 
beperkt aantal werkgevers. Uit navraag bij de RSZ-PPO bleek toch dat meer dan 
160 instellingen (met inbegrip van de autonome provinciebedrijven) in aanmerking 
komen voor de toepassing van de AOW wegens de uitsluitende tewerkstelling 
van contractuele personeelsleden.

De controle wordt ook bemoeilijkt door:

het ontbreken van een afzonderlijk gegevensbestand publieke sector bij • 
het FAO dat gevoed wordt door de werkgeversgegevens van de RSZ en 
RSZ-PPO;

de niet-opname van de polissen publieke sector in het sectorieel polissen-• 
repertorium. Deze polisgegevens zijn ook moeilijk te fi lteren uit de statisti-
sche arbeidsongevalgegevens van de publiek sector78.

Het FAO wijst erop dat de vaststelling of een overheid al dan niet onder de wet 
op de arbeidsongevallen publieke sector (en haar uitvoeringsbesluiten) valt en 
dus al dan niet een bijdrage van 0,30 % op de lonen is verschuldigd, in eerste 
instantie de bevoegdheid en verantwoordelijkheid is van de RSZ en de RSZ-PPO. 
Gelet op de beperkte wijzigingen moet ook rekening worden gehouden met het 
kostenaspect van het opzetten van een uitgebreid controlesysteem.

77 Artikel 1 KB 13 juli 1970.
78 KB 19 april 1999, gewijzigd door KB 13 april 2008.
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Het Rekenhof beklemtoont dat de toepassing van de correcte wetgeving niet 
alleen bepalend is voor de bijdrageplicht maar ook voor de eventuele kapitaal-
transfers die in het kader van de AOW moeten worden overgedragen. Sinds 
1 juli 2007 is het FAO ook belast met het toezicht op de naleving van de arbeids-
ongevallenwet publieke sector alsook van haar uitvoeringsbesluiten en -reglemen-
ten zodat een inventaris van de werkgevers die hieronder vallen, onontbeerlijk 
is. 

2.4 Deelconclusie

Op het vlak van de controle en inning van de bijdragen en kapitalen door het FAO 
stelt het Rekenhof vast dat de controles en de organisatie ervan op een aantal 
punten kunnen worden verbeterd. Zo gebruikt het FAO alle gegevens beschikbaar 
in zijn databestanden niet optimaal om de diverse operationele activiteiten op te 
volgen of ontbreekt informatie om een dergelijke opvolging te kunnen doen. Daar-
naast vordert het FAO ten onrechte geen opslagen en verwijlintresten bij gedeel-
telijke laattijdige betalingen. Daardoor worden de verzekeraars ongelijk behandeld. 
Die tekortkoming moet worden opgelost, zo mogelijk ook voor de niet-geïnde 
bedragen uit het verleden. Als wel een opslag en verwijlintresten worden aangere-
kend, bestaat een al te soepele regeling om vrijstellingen en verminderingen toe te 
kennen.

Bij de cumulatie van een arbeidsongevallenvergoeding met een pensioen inter-
preteren de verzekeraars en het FAO de berekening van het naar het FAO over 
te dragen kapitaal en de verminderde rentebetalingen anders. Het FAO moet de 
interne (naar het beheerscomité) en externe rapportering (jaarverslag en de jaar-
rekening) daarover verbeteren alsook onderzoeken welke stappen het proactief 
en later, na een juridische uitspraak, zou kunnen ondernemen.

Een kapitaaltransfer naar het FAO is wettelijk enkel mogelijk bij een aangegeven 
arbeidsongeval waarop de AOW van toepassing is. Het FAO is bezig met een 
evaluatie van de aangiftesystemen en moet de controles op de arbeidsonge-
valaangiften nog verder uitwerken. Die controles zouden ook de opvolging van de 
dossiers bij de verzekeraars moeten omvatten. Bij de evaluatie van de bestaande 
aangiftesystemen moet aandacht gaan naar het huidige beperkte gebruik van de 
elektronische arbeidsongevalaangifte via de portaalsite van de sociale zekerheid. 
Ook moet worden nagegaan of de arbeidsongevallengegevens verzonden via die 
portaalsite uiteindelijk worden opgenomen in de informatiestroom van de verze-
keraars naar het FAO.

Het FAO moet het toepassingsgebied van de AOW versus de wet arbeidsonge-
vallen publieke sector continu opvolgen en wijzigingen onmiddellijk toepassen. De 
controle op het toepassingsgebied vergt een overzicht van de verzekeringsplich-
tige werkgevers bij de RSZ-PPO en de opname van alle werkgevers- en polisge-
gevens, ook van de publieke sector, in een databank en het sectorieel polissenre-
pertorium. 
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Hoofdstuk 3 
Transfers naar het Globaal Beheer

3.1 Inleiding

De arbeidsongevallenuitkeringen die het FAO beheert in het repartitiestelsel, val-
len onder het Globaal Beheer. De verrichtingen onder het kapitalisatiestelsel val-
len daarbuiten79 80.

De fi nanciële middelen bij het Globaal Beheer worden over de verschillende instel-
lingen verdeeld op basis van de te fi nancieren behoeften. Die behoeften zijn het 
verschil op thesauriebasis tussen de uitgaven (lopende en kapitaalsverrichtingen 
met uitsluiting van de beleggingsverrichtingen) en de eigen inkomsten van de 
verschillende regelingen en takken.

Er wordt een onderscheid81 gemaakt tussen middelen die worden “geglobaliseerd” 
en gestort aan de RSZ-Globaal Beheer en eigen inkomsten van de regelingen en 
takken die niet worden geglobaliseerd. Die laatste inkomsten blijven volgens het 
verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 8 augustus 199782 verworven 
voor de instelling. Ze komen wel in mindering van de uitgaven en ook van de te 
fi nancieren behoeften van de verschillende regelingen. Dit houdt in dat de instel-
ling deze eigen inkomsten slechts kan behouden voor zover ze de uitgaven over-
stijgen.

In het bovenvermelde verslag aan de koning wordt ook toegelicht dat de instel-
lingen hun overtollige middelen die het werkkapitaal overschrijden, moeten over-
dragen aan het Globaal Beheer of onmiddellijk in mindering moeten brengen van 
de te fi nancieren behoeften. Voor elke regeling en tak bepaalt het beheerscomité 
van de Sociale Zekerheid van de RSZ-Globaal Beheer het werkkapitaal dat nodig 
is voor de dagelijkse werking83. 

Voor het gemeenschappelijke thesauriebeheer en het beheer van de beschikbare 
tegoeden84, moeten de OISZ regelmatig een aantal tabellen doorsturen naar de 
RSZ:

in de loop van de maand november van het lopende jaar een planning van • 
de ontvangsten en uitgaven van het volgende jaar op maandbasis;

79 Artikel 21, § 2, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers, ingevoerd door het KB van 8 augustus 1997.

80 Zie “Beheer van de thesauriebehoeften in het Globaal Beheer van de werknemers” in Rekenhof, 
164e Boek, Volume I, p. 418 – 427. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

81 Artikel 22 van de wet van 29 juni 1981.
82 Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende maatregelen met het oog op de uitbouw van het 

Globaal Beheer van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 9 van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° 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.

83 Artikel 39bis van de algemene beginselenwet.
84 Het gemeenschappelijk thesauriebeheer is krachtens artikel 5, 2°, d), van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders toevertrouwd aan de RSZ.
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tussen de 20• e en 25e van elke maand ramingen van de ontvangsten en uit-
gaven voor de komende twee maanden alsook de stand van de uitvoering 
van de vorige maand85.

Deze tabellen moeten de ontvangsten en uitgaven correct en volledig voorstellen 
en het bedrag aan beschikbare middelen kunnen weergeven. 

3.2 Bepaling van de beschikbare middelen 

Het FAO stelt op extracomptabele wijze 2 soorten thesaurietabellen op met: 

de verrichtingen van het repartitiestelsel voor de bepaling van de beschik-• 
bare middelen in het Globaal Beheer;

de verrichtingen van het kapitalisatiestelsel. • 

Voor de ontvangsten komen deze gegevens voornamelijk uit het fi nancieel dag-
boek. Voor de uitgaven wordt een beroep gedaan op gegevens uit de toepassing 
voor het beheer van de betalingen (FINAN), overzichten van manuele betalings-
opdrachten en de betalings- en beheerskosten verdeeld over de twee stelsels 
volgens een sleutel. 

De verrichtingen van de gedecentraliseerde diensten in Antwerpen en Oostende 
worden op basis van voorlopige staten ingevoerd, omdat hun verrichtingen met 
een maand achterstand worden gecentraliseerd in de boekhouding. De tabellen 
bevatten ook interne transfers zoals de transfers in uitvoering van de cumulatie 
pensioenen vanuit het kapitalisatie- naar het repartitiestelsel. In de tabel van het 
repartitiestelsel zijn ook de overdrachten van en naar het Globaal Beheer opge-
nomen. 

Het Rekenhof stelt vast dat de maandelijkse bepaling van de beschikbare mid-
delen in zowel het repartitie- als het kapitalisatiestelsel zeer complex is. De uit-
voeringsgegevens in de thesaurietabellen steunen niet volledig op de boekhoud-
gegevens (fi nancieel dagboek). Daar zijn verschillende redenen voor:

De fi nanciële verrichtingen van de betrokken maand zijn niet altijd op tijd • 
verwerkt in de boekhouding wanneer de tabellen worden opgemaakt, zoals 
bij de gedecentraliseerde diensten Antwerpen en Oostende. 

De tegenboekingen in het fi nancieel dagboek zijn voornamelijk balansreke-• 
ningen. Deze balansrekeningen zijn onvoldoende uitgesplitst (in de ver-
schillende kostensoorten, activiteiten en processen) om de verschillende 
posten van de thesaurietabellen op te vullen. 

Zowel in de boekhouding (zie punt 4.2) als fi nancieel wordt geen onder-• 
scheid gemaakt tussen het kapitalisatie- en repartitiestelsel. Zo worden de 
prestaties van beide stelsels voornamelijk via één fi nanciële rekening (reke-
ning centraal bestuur) betaald, die echter uitsluitend toegewezen is aan 
het repartitiestelsel. Het saldo van die rekening wordt wel met de andere 
rekeningen van het Globaal Beheer afgestemd op het beschikbare saldo 
van de thesaurietabel met de verrichtingen van het repartitiestelsel maar 
kleine verschillen blijven bestaan86. 

85 Het FAO gebruikt hiervoor de thesaurietabel met de jaarlijkse kasplanning (doorgestuurd in novem-
ber van het voorgaande jaar) waarvan de geraamde cijfers van de afgelopen maand worden ver-
vangen door de werkelijke uitvoeringscijfers.

86 Voor 2007 was er maandelijks gemiddeld een verschil van 77 duizend euro tussen de beschikbare 
saldi opgenomen in de thesaurietabellen en de bedragen op de fi nanciële rekeningen.
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Doordat de twee stelsels niet volledig gesplitst zijn, bestaat er geen zekerheid 
dat de toewijzing van de verrichtingen in de thesaurietabellen volledig correct is. 
Deze onzekerheid wordt nog benadrukt door de grote afwijkingen op de balans 
tussen beide stelsels die niet tot uiting komen in de thesaurietabellen. Zo wijst 
het tekort van 23,6 miljoen euro in 2008 op de actiefzijde van de balans van het 
repartitiestelsel (zie punt 4.2) op een vordering ten aanzien van het kapitalisatie-
stelsel, zodat het beschikbare saldo van het repartitiestelsel mogelijk onderge-
waardeerd is.

Het gebruik van extracomptabele gegevens heeft ook tot gevolg dat in de thesau-
rietabellen bepaalde cijfers, zij het beperkt, op transactiebasis zijn opgenomen.

3.3 Overdracht naar het Globaal Beheer

Het FAO berekent de bedragen die aan het Globaal Beheer moeten worden gestort 
op basis van een specifi eke procedure overeenkomstig artikel 1 van het KB van 
12 augustus 199487 en niet op basis van haar werkkapitaal van 1.239.467,62 euro88. 
Volgens dit artikel worden de te storten kapitalen cumulatie pensioenen en artikel 
45quater bepaald op basis van de te fi nancieren thesauriebehoeften van het FAO 
op het einde van elke maand. Deze geglobaliseerde middelen worden uiterlijk de 
20e van de daaropvolgende maand aan het RSZ-Globaal Beheer overgedragen. 

Tegen de 20e van de maand stort het FAO maximaal het verschil tussen de ont-
vangsten en uitgaven van artikel 45quater en de ontvangsten van de cumulatie 
pensioenen van de vorige maand naar het Globaal Beheer door. Deze doorstor-
ting gebeurt in schijven van 25.000 euro en per soort transfer (kapitalen artikel 
45quater met een BAO min 10 %, een BAO vanaf 10 tot min 16 %, een BAO vanaf 
16 tot 19 % en kapitalen cumulatie pensioenen). Voor de overdracht van de kapi-
talen met een BAO min 10 % houdt het FAO, aangezien het grootste deel van de 
rente jaarlijks in november en december wordt betaald, hierbij rekening met de 
verwachte uitgaven op jaarbasis. Vóór de storting wordt ook rekening gehouden 
met de saldi op de fi nanciële rekeningen toegewezen aan het repartitiestelsel en 
ook met de verwachte verrichtingen na de 20e van elke maand (voornamelijk de 
uitgaven) zonder onderscheid tussen geglobaliseerde en niet-geglobaliseerde 
middelen.

Die werkwijze leidt ertoe dat in de loop van het jaar aanzienlijke overschotten 
worden opgebouwd boven het toegestane werkkapitaal89 die niet worden doorge-
stort naar het Globaal Beheer, wat bijkomende fi nancieringskosten voor de RSZ-
Globaal Beheer tot gevolg kan hebben.

De reden daarvoor ligt volgens het FAO in het onderscheid, opgenomen in het 
bovenvermelde KB, tussen de geglobaliseerde middelen (artikel 45quater en 
cumulatie pensioenen) en de niet geglobaliseerde middelen (alle andere ontvang-
sten zoals de bijdrage op de defi nitieve wiskundige reserves) die als eigen inkom-
sten van het FAO worden beschouwd overeenkomstig de algemene beginselen-
wet. Zoals in het begin van dit hoofdstuk vermeld, blijven deze inkomsten 
verworven voor de sector (hier het FAO) maar moeten ze wel in mindering worden 

87 Koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 59, 9°, tweede lid, van de Arbeids-
ongevallenwet van 10 april 1971. De nieuwe werkwijze werd in dit KB ingevoerd via het koninklijk 
besluit van 1 februari 1999. 

88 Vastgelegd op 4 september 1996.
89 In 2008 bedroegen de beschikbare middelen van het repartitiestelsel gemiddeld 473 % meer dan 

het toegestane werkkapitaal van 1.239 duizend euro.
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90 Vergadering van de CFP van 6 november 2007. In de CFP wordt overleg gevoerd over de prakti-
sche werking van het Globaal Beheer en over de mogelijke problemen in het dagelijks thesauriebe-
leid. Het is een uitvoerend orgaan waarin vertegenwoordigers zetelen van de uitkeringsinstellingen 
in het Globaal Beheer, van de RSZ, van de FOD Financiën en van de FOD Sociale Zekerheid. Niet 
deze commissie, maar wel de RSZ-Globaal Beheer is als enige bevoegd om te beslissen hoe de 
behoeften van de instellingen zullen worden gefi nancierd. 

91 De fi nanciële rekeningen en voornamelijk de fi nanciële hoofdrekening van het FAO worden niet 
uitsluitend voor het ene of andere stelsel gebruikt. 

gebracht van de uitgaven en dus ook van de te fi nancieren behoeften. Het FAO 
voert dit onderscheid echter zeer strikt op maandelijkse basis uit in het voordeel 
van de eigen middelen. Zo wordt in maanden waar de eigen inkomsten lager zijn 
dan de eigen uitgaven, dit tekort gefi nancierd door het overschot aan geglobali-
seerde middelen of een transfer van het Globaal Beheer naar het FAO. Omge-
keerd leidt een overschot aan eigen inkomsten niet tot een bijkomende overdracht 
naar het Globaal Beheer. 

Het FAO interpreteert het KB dan weer minder strikt voor de maandelijkse bepa-
ling van de geglobaliseerde middelen waarbij ook rekening wordt gehouden met 
de uitgaven op het einde van het jaar. 

In het verslag aan de koning bij het KB van 8 augustus 1997 wordt niettemin 
gesteld dat in geval van overschrijding van het werkkapitaal de instellingen hun 
overtollige middelen moeten overdragen aan het Globaal Beheer of onmiddellijk in 
mindering moeten brengen van de te fi nancieren behoeften. Het FAO volgt deze 
regel niet.

Bij de Commissie voor Financiële Problemen (CFP)90 is deze problematiek aan 
bod gekomen en werd het standpunt van het FAO niet gevolgd. Zo werd erop 
gewezen dat het overschot dat het FAO opbouwt, ook tot stand komt door stor-
tingen van het Globaal Beheer (in die maanden dat de eigen middelen niet vol-
doen). Zodra de eigen inkomsten van het FAO zorgen voor een overschot, moe-
ten die stortingen van het Globaal Beheer worden teruggestort.

Het Rekenhof stelt vast dat het KB niet is afgestemd op de algemene beginselen-
wet en zó wordt uitgevoerd dat het leidt tot interpretatieverschillen tussen het 
FAO en de CFP en tot een omslachtige procedure om de bedragen en beschikbare 
saldi bij het FAO te bepalen die eigenlijk aan het Globaal Beheer toekomen.

De minister van Sociale Zaken is het met het Rekenhof eens dat in het geval van 
een overschrijding van het werkkapitaal de instellingen hun overtollige middelen 
moeten overdragen aan het Globaal Beheer of onmiddellijk in mindering moeten 
brengen van de te fi nancieren behoeften. In de CFP werd de berekeningswijze 
van het FAO evenmin gevolgd. De minister zal laten onderzoeken wat de moge-
lijkheden zijn om interpretatieverschillen tussen de CFP en het FAO in de toe-
komst te voorkomen. 

3.4 Beheer van de beschikbare middelen

Vanwege de gebrekkige splitsing tussen de verrichtingen van het repartitie- en 
kapitalisatiestelsel bij het FAO, worden de saldi van de verschillende fi nanciële 
rekeningen, rekening houdende met het stelsel waar ze voornamelijk voor worden 
gebruikt, aan het ene of andere stelsel toegewezen91. Op het einde van elke 
maand worden de saldi op deze rekeningen “gedeeltelijk” in overeenstemming 
gebracht met de volgens de thesaurietabellen van het FAO beschikbare middelen 
van die twee stelsels.

Standpunt van 
de minister van 
Sociale Zaken
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92 Bij discretionair vermogensbeheer wordt de beleggingsportefeuille toegesneden op het profi el en 
de specifi eke wensen van de cliënt. Volgens de overeenkomst tussen het FAO en de vermogens-
beheerders wordt slechts belegd in overheidspapier conform het KB van 15 juli 1997 houdende 
maatregelen tot consolidatie van de fi nanciële activa van de overheid.

93 JP Morgan-index.
94 ECB onderste interventietarief − 0,10 %, Euribor 1 maand berekend op de 1e en 16e van de 

maand.
95 Die zijn doordat de middelen worden doorgestort naar het Globaal Beheer lager in omvang dan het 

kapitalisatiestelsel, gemiddeld maandelijks 8,4 miljoen euro in 2008. De middelen van het kapitali-
satiestelsel beliepen eind 2008 inclusief de beleggingen in de effectenportefeuille 844,4 miljoen 
euro.

96 ECB onderste interventietarief − 0,10 %.

De beschikbare middelen van het kapitalisatiestelsel worden grotendeels belegd 
in een effectenportefeuille in discretionair beheer92. Het beheer is toevertrouwd 
aan vier fi nanciële instellingen. Die instellingen rapporteren elke drie maanden 
over hun prestaties die vervolgens door het FAO worden geëvalueerd op basis 
van een benchmarkvergelijking93. Jaarlijks wordt een mogelijke herverdeling van 
de portefeuille voorgesteld op basis van de resultaten. Een gedeelte wordt als 
buffer belegd op korte termijn, ofwel op een termijnrekening, ofwel op twee zicht-
rekeningen met een hoog rendement94.

De middelen van het repartitiestelsel95 worden belegd op een termijn- of zicht-
rekening (zogenaamde SI-rekening) met een hoog rendement bij één fi nanciële 
instelling96 of worden op een fi nanciële rekening (rekening centraal bestuur) 
gestort zonder dat een creditinterest wordt aangerekend. De termijnbeleggingen 
worden geplaatst na een dagelijkse analyse van de fi nanciële toestand en vooruit-
zichten.

Het Rekenhof stelt vast dat op jaarbasis een groot deel van de beschikbare mid-
delen beschikbaar blijft op de fi nanciële zichtrekening (rekening centraal bestuur) 
zonder vergoeding. In 2007 en 2008 bedroeg het gemiddelde dagsaldo respectie-
velijk 3,3 en 3,4 miljoen euro. Toegepast aan de rentevoet van één van de hoog-
rentende rekeningen leidde dit tot een potentieel verlies in 2007 en 2008 van 
respectievelijk 123,4 en 128 duizend euro. Voor de korte termijnbeleggingen 
wordt bij beide stelsels geen concurrentieraadpleging gehouden.

Volgens het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consoli-
datie van de fi nanciële activa van de overheid, zijn de OISZ verplicht alle beschik-
bare gelden op middellange en lange termijn te beleggen in fi nanciële instrumen-
ten uitgegeven door de Staat, gemeenschappen en gewesten. De beschikbare 
gelden op korte termijn moeten op een thesaurierekening worden geplaatst bij de 
Schatkist. Gelden op zicht moeten worden geplaatst op een rekening van de 
Schatkist bij het Bestuur van de Postcheques. Van deze verplichting heeft het 
FAO in maart 1998 een afwijking verkregen van de minister van Financiën voor de 
beleggingen op zicht en op korte, middellange en lange termijn van het kapitalisa-
tiestelsel (met akkoord van de toezichthoudende minister). Hoewel de goedkeu-
ring niet was toegestaan voor het repartitiestelsel, worden de beschikbare mid-
delen ervan eveneens belegd op termijnrekeningen van een fi nanciële instelling. 

3.5 Deelconclusie

De algemene beginselenwet heeft de tak arbeidsongevallen, met uitsluiting van het 
kapitalisatiestelsel, in het Globaal Beheer van de sociale zekerheid opgenomen.
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Het Rekenhof stelt vast dat de thesaurietabellen die aan de RSZ-Globaal Beheer 
moeten worden overhandigd, op een complexe manier worden samengesteld en 
niet volledig kunnen worden afgeleid uit de boekhouding. Dit komt door de uitge-
stelde verwerking van bepaalde verrichtingen in de boekhouding, een gebrek aan 
detaillering van de balansposten en voornamelijk de gebrekkige splitsing van het 
repartitie- en kapitalisatiestelsel in de boekhouding en de fi nanciële rekeningen. 
Dat laatste zorgt ook voor onzekerheid over de correcte toewijzing van ontvang-
sten en uitgaven over de twee stelsels. De organisatie van de boekhouding moet 
worden aangepast zodat deze tabellen op een meer transparante wijze tot stand 
komen.

Een dergelijke complexiteit bestaat ook bij de bepaling van de bedragen die moe-
ten worden gestort aan de RSZ-Globaal Beheer. In plaats van een overschot op 
het werkkapitaal, worden enkel de transfers artikel 45quater en cumulatie pensi-
oenen als geglobaliseerde middelen doorgestort in verhouding tot de maande-
lijkse thesauriebehoeften, waardoor in de loop van het jaar soms aanzienlijke 
overschotten ontstaan boven dit werkkapitaal. Het FAO steunt hiervoor op een 
specifi eke wettelijke uitvoeringsbepaling van de AOW die in het voordeel van de 
eigen middelen wordt uitgevoerd en blijkbaar niet volledig overeenstemt met de 
algemene beginselenwet en de uitleg die hieraan wordt gegeven. Een aanpassing 
van de regelgeving kan op deze problematiek een antwoord geven.

Het Rekenhof stelde vast dat voor de kortetermijnbeleggingen, waaronder die 
van het repartitiestelsel, geen concurrentiële raadpleging wordt gevraagd en dat 
sommige tegoeden zelfs zonder intrestvergoeding op een zichtrekening blijven 
staan. Aangezien het FAO zijn beschikbare middelen van het repartitiestelsel 
belegt in afwijking van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatrege-
len tot consolidatie van de fi nanciële activa van de overheid, moet de minister van 
Financiën dit nog goedkeuren.
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97 Bevestiging kan op verschillende wijzen: kopie van de brief aan de verzekeraar, lijsten van de ver-
zekeraars, boekingsopdracht in een afzonderlijke nota enz.

Hoofdstuk 4
Boekhoudkundige registratie van de transfers

4.1 Aanrekening van de transfers in de boekhouding

De dienst Boekhouding registreert de transfers, opslagen en verwijlintresten die 
van de verzekeraar moeten worden ontvangen in afzonderlijke resultaten- en 
debiteurenrekeningen (per transfer en per debiteur). De initiële vorderingen van 
het FAO worden ingegeven na bevestiging door de diensten van de directie Ont-
vangsten en Uitgaven of de dienst Inspectie bevoegd voor de vaststelling van de 
te ontvangen bedragen97. Opslagen en verwijlintresten worden ingeboekt op basis 
van een kopie van de brief aan de verzekeraar of een ondertekende nota. 

Die diensten volgen vervolgens de volledigheid en tijdigheid van de stortingen op 
via de ontvangsten die de dienst Boekhouding invoert in de mainframetoepassing 
FINAN (bedragen cumulatie pensioenen en kapitaal artikel 45quater) ofwel via 
overzichten van de debiteurenrekeningen van de boekhouding. De vordering 
wordt ingeboekt vóór of na de ontvangst van betalingen op basis van de ontvan-
gen begeleidende stukken (aangiften, lijsten, berekeningsbladen). 

De begrotingsaanrekeningen gebeuren simultaan met de economische aanreke-
ningen via gekoppelde rekeningen. Er worden afzonderlijke begrotingsrekeningen 
gebruikt per type transfer waarin ook de opslagen en verwijlintresten worden 
opgenomen. 

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de diensten die de bedragen moe-
ten opvolgen, niet altijd tijdig informatie ontvangen van de dienst Boekhouding 
over de ontvangen betalingen, de uitvoering van een terugbetaling en goedge-
keurde vrijstellingen of verminderingen voor opslagen en verwijlintresten.

De opslagen en verwijlintresten gevorderd in het kader van de kapitalen artikel 
45quater worden pas geboekt nadat een eventuele aanvraag voor vrijstelling 
werd behandeld. Dit heeft als gevolg dat het vastgestelde recht soms laattijdig 
(bv. in een volgend begrotingsjaar) wordt ingeboekt.

De juistheid van de geboekte resultaten en van de openstaande saldi op de 
balansrekeningen worden voor het afsluiten van de rekeningen niet algemeen 
gecontroleerd met informatie die beschikbaar is bij de diensten die de vorderin-
gen bepalen en opvolgen. Die diensten houden onvoldoende gestructureerde 
informatie bij om dergelijke controles te kunnen uitoefenen (zie punt 2.1). Een 
afstemming van de gegevens van de boekhouding met de gegevens van deze 
diensten zou niet alleen informatie opleveren over de juistheid en volledigheid van 
de boekhoudkundige gegevens maar ook input over de correcte werking van de 
diensten. 
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 98 De ontvangsten en uitgaven in verband met prothesen worden afzonderlijk geregistreerd maar 
vormen wel een onderdeel van het kapitalisatiestelsel. 

 99 Maandelijks gebeuren wel regularisaties vanuit andere fi nanciële rekeningen (onder andere beho-
rende tot het kapitalisatiestelsel) op basis van de beschikbare middelen berekend voor elk stelsel 
in de thesaurietabellen, maar waarbij deze laatste tabellen ook vertrekken vanuit verkeerde of 
onvolledige basisinformatie (zie ook punt 4.1). 

100 Het FAO maakt o.a. onderscheid tussen de algemene rekening van de brutokosten en opbreng-
sten, de algemene rekening van de brutokosten en opbrengsten – repartitieverrichtingen, de alge-
mene rekening van de brutokosten en opbrengsten – kapitalisatieverrichtingen (inclusief beheer 
prothesen), de algemene rekening van de brutokosten en opbrengsten – kapitalisatieverrichtingen 
(exclusief beheer prothesen), de algemene rekening van de brutokosten en opbrengsten – kapita-
lisatieverrichtingen (beheer prothesen), de balans, de balans van de repartitieverrichtingen en de 
balans van de kapitalisatieverrichtingen.

4.2 Splitsing van verrichtingen in de boekhouding

Om de verrichtingen van het kapitalisatie- en repartitiestelsel te onderscheiden, 
wijst het FAO de kosten en opbrengsten in het analytische gedeelte van de boek-
houding toe aan 23 regelingen of regimes en verschillende kostenplaatsen. Deze 
regelingen kunnen zowel onder het kapitalisatiestelsel98 als het repartitiestelsel 
vallen. Algemene kosten en opbrengsten die niet eenduidig kunnen worden toe-
gewezen, worden aan één regimecode van het repartitiestelsel toegewezen zon-
der dat ze achteraf in deze boekhouding worden verdeeld. Balansverrichtingen 
worden niet analytisch verdeeld. 

Ook het fi nanciële beheer is niet verdeeld. Alle lopende ontvangsten en uitgaven 
van beide stelsels worden grotendeels uitgevoerd via één fi nanciële rekening die 
echter wordt toegewezen aan het repartitiestelsel99.

Het Rekenhof stelt dus vast dat de verrichtingen van beide stelsels in de boek-
houding niet volledig afzonderlijk worden beheerd.

De huidige werkwijze maakt het niet mogelijk de verschillende deelrekeningen100 
van de jaarrekening van het FAO rechtstreeks uit de boekhouding af te leiden. 
Het FAO gebruikt een speciaal maatwerkprogramma om de gegevens uit de 
boekhouding te exporteren naar verschillende rekenbladen op basis waarvan, na 
de toepassing van een verdeelsleutel voor de algemene kosten en opbrengsten, 
de deelrekeningen kunnen worden afgedrukt.

Die oplossing heeft een aantal tekortkomingen.

Het maatwerkprogramma verdeelt de verrichtingen uit de boekhouding niet • 
altijd correct naar de verschillende deelrekeningen van het FAO. Zo worden 
de afschrijvingskosten verdeeld over de verschillende stelsels, terwijl de 
overeenstemmende activaposten (materiële activa en gecumuleerde afschrij-
vingen) voor 100 % worden toegewezen aan het repartitiestelsel. In 2005 
werd ook een correctie van 23,9 miljoen euro geboekt van het gecumu-
leerde resultaat van het kapitalisatie- naar het repartitiestelsel zonder over-
eenstemmende wijziging van de activaposten.

De verdeelsleutel voor de toewijzing van de algemene kosten en opbreng-• 
sten wordt jaarlijks op een arbitraire wijze samengesteld, op basis van een 
bevraging bij de diensten over het aantal fulltime personeelsequivalenten 
per stelsel. 
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101 De verdeelsleutel wordt alleen gebruikt voor de verdeling van de algemene opbrengsten en kosten 
van het FAO die fi nancieel minder zwaar doorwegen in het geheel van de verrichtingen. Een meer 
nauwkeurige verdeelsleutel is vooral belangrijk in het kader van de analytische kostprijsboekhou-
ding. 

Uiteindelijk leidt de bovenvermelde werkwijze tot rekeningen die per stelsel niet 
in evenwicht zijn. Zo bestond er eind 2008 een tekort van 23,6 miljoen euro aan 
de activazijde van de balans van het repartitiestelsel en een zelfde tekort aan de 
passivazijde van de balans van het kapitalisatiestelsel. Dit wijst op een vordering 
van het ene op het andere stelsel die echter niet tot uiting komt in de balans. Dit 
onevenwicht leidt tot onzekerheid over de correctheid van de aanrekeningen en 
aldus ook over het gecumuleerde resultaat van beide stelsels. 

Een volledige scheiding van beide stelsels is nodig om correcte informatie te bie-
den over de resultaten en de openstaande rechten en verplichtingen van deze 
twee stelsels. Concreet dient de toestand ten aanzien van het Globaal Beheer 
niet alleen fi nancieel, maar ook boekhoudkundig te worden opgevolgd.

Het FAO wijst erop dat een volledig onderscheid tussen het repartitie- en het 
kapitalisatiestelsel niet haalbaar is. Zelfs indien de diensten de twee stelsels bin-
nen de boekhouding zouden scheiden, dan nog is een verdeelsleutel noodzakelijk 
die per defi nitie arbitrair is. Het gebruik van afzonderlijke fi nanciële rekeningen 
voor ieder stelsel zal meer werk en hogere kosten teweegbrengen. Ook moet 
nader worden onderzocht of deze uitbreiding in de mainframetoepassing FINAN 
werkbaar is.

Het belangrijkste probleem vormt echter de gebrekkige uitsplitsing van de ver-
schillende hoofdactiviteiten van het FAO naar de twee stelsels in de boekhouding 
en in de fi nanciële rekeningen. Het probleem van de arbitraire verdeelsleutel is, 
wat de scheiding tussen de twee stelsels betreft, van secundaire aard101. Hoewel 
de splitsing van de twee stelsels niet vanzelfsprekend is, dient volgens het Reken-
hof de mogelijkheid daartoe wel worden onderzocht.

Aangezien enkel het repartitiestelsel onder het Globaal Beheer valt en omdat de 
huidige door de FAO toegepaste werkwijze voor de bepaling van de beschikbare 
middelen weinig transparant en complex is, deelt de minister de aanbeveling om 
een boekhoudkundige correcte opsplitsing te maken tussen het repartitiestelsel 
en het kapitalisatiestelsel. 

Het FAO beschikte eind 2008 over een gecumuleerd resultaat in het repartitie-
stelsel van 28,6 miljoen euro dat werd aangerekend op de rekening “1351 – gecu-
muleerd resultaat repartitie”. Deze rekening had vóór 2005 echter een andere 
naam, nl. “Boni Globaal beheer”. Het Rekenhof merkt op dat de rekening “135 – 
diverse overgedragen boni” en de rekening “136 – diverse overgedragen mali” in 
het algemeen boekhoudplan van de OISZ werden opgenomen om het kasresul-
taat van het Globaal Beheer of meer bepaald de schuld of schuldvordering tegen-
over het Globaal Beheer in de balans tot uiting te brengen. Dit kasresultaat moet 
worden onderscheiden van het gecumuleerde boekhoudkundige resultaat.

4.3 Kostprijsboekhouding

De kostprijs van de verwerking van de transfers is een belangrijk element voor 
het beheer ervan. Het boekhoudsysteem van het FAO biedt de mogelijkheid een 
analytische boekhouding te voeren. Het FAO maakt hiervan, zoals vermeld in 
punt 4.2, maar beperkt gebruik van. 
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102 Personeelskosten, werkingskosten, verplaatsingskosten, gebouwkosten, informaticakosten, inves-
tering gebouwen, investering informatica en investering andere.

103 Artikel 108 van de bestuursovereenkomst 2008-2009.
104 Zo had de dienst boekhouding bijvoorbeeld in 2006 2.411 dagen toegewezen aan haar eigen acti-

viteit. 

Omdat de gegevens in het boekhoudsysteem niet langer overeenstemden met de 
informatiebehoeften bij de invoering van de bestuursovereenkomst, heeft de 
dienst Boekhouding vanaf 2004 een manuele kostprijsberekening geïmplemen-
teerd die jaarlijks wordt uitgevoerd. De algemene werkingskosten in de begroting 
worden op de eerste plaats verdeeld over een aantal kostensoorten102. Vervol-
gens worden die kosten, op basis van de tijdsbesteding die elk personeelslid jaar-
lijks procentueel aangeeft, verdeeld over 17 producten. Die werkwijze laat toe 
verschillende kruistabellen te produceren van het aantal gewerkte dagen, het 
aantal personeelsleden of kosten per dienst, directie, product enz.

Het FAO voegt er aan toe dat het gebruikte model van kostprijscalculatie was 
gebaseerd op het model van de RVA (jaren 1996 en 1997). Aangezien deze werk-
wijze onvoldoende resultaten gaf, werd in een later stadium overgeschakeld naar 
een kostprijsberekening van de producten die in de bestuursovereenkomst zijn 
opgenomen.

Voor 2006 werd 16,2 miljoen euro per product verdeeld volgens onderstaande 
grafi ek.

Ondanks de doelstelling in de bestuursovereenkomst van het FAO om in 2008-
2009 een systeem van analytische boekhouding te ontwikkelen of verder uit te 
diepen103, stelt het Rekenhof nochtans vast dat het FAO geen optimaal gebruik 
maakt van de mogelijkheden van het gehanteerde boekhoudpakket en dat in de 
manuele kostprijsberekening een aantal belangrijke tekortkomingen voorkomen.

De huidige indeling laat niet toe de kostprijs van de inning van de verschil- –
lende transfers te bepalen en de effi ciëntie van de verschillende diensten te 
vergelijken, o.a. wegens het gebrek aan productcodes voor bepaalde trans-
fers (de inning van de kapitalen ascendenten, de bijdrage van 20 % op de 
premie voor niet aan de RSZ onderworpenen, de bijdrage op de DWR). 
Geen specifi ek onderscheid wordt gemaakt voor de inning van de kapitalen 
en de decumulatie bij de vaststelling van een pensioen en de controle op de 
periodieke cumulatiebetalingen vanwege de verzekeraars. 

Voor bepaalde activiteiten en diensten binnen het FAO die eigenlijk als  –
logistieke ondersteuning van andere diensten dienen, worden de kosten 
niet verder doorgerekend naar de andere basisopdrachten van het FAO. 
Voorbeelden hiervan zijn logistiek, boekhoudkundige verwerking104, infor-
matica, algemeen beheer en personeel. In totaal werden aan deze vijf pro-
ducten in 2006 5 miljoen euro (31,2 %) toegewezen op een totaal van 
16,2 miljoen euro. 

Het FAO vertrekt vanuit de begrotingsgegevens die echter geen rekening  –
houden met bepaalde wijzigingen in het patrimonium, zoals de afschrijvin-
gen. Dit vertekent de kostprijs van de activiteiten en leidt tot de onmoge-
lijkheid kostprijzen over verschillende jaren te vergelijken.

Het resultaat van de jaarlijkse bevraging over de tijdsbesteding bij het per- –
soneel wijst op een zeer arbitraire inschatting van de verdeling van de 
arbeidstijd. 
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105 Bij de afsluiting van het onderzoek eind mei 2009 was nog geen volledige kostprijsberekening 
2007 beschikbaar.

De kostprijsberekening wordt laattijdig opgesteld waardoor de bruikbaar- –
heid ervan wordt beperkt105. 
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Grafi ek 1 – Kostprijs 2006 per product (in duizend euro – bron gegevens: FAO)
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106 FAO, bestuursplannen 2009 van de bestuursovereenkomst 2008-2009.
107 De bestuursovereenkomst 2008-2009 vermeldt dat ter ondersteuning van o.a. de analytische 

boekhouding, de OISZ een contact- en uitwisselingsnetwerk zouden organiseren waarbij de FOD 
B&B bijstand verleent. 

Ten slotte kon het Rekenhof op basis van zijn onderzoek vaststellen dat de infor-
matie uit de manuele kostprijsberekening niet wordt gebruikt. De fi nanciële infor-
matie wordt nog niet gekoppeld aan niet-fi nanciële informatie (bv. het aantal 
behandelde dossiers) voor de opvolging of sturing van bepaalde processen. Eind 
mei 2009 gebruikt de instelling het kostprijsberekeningsmodel niet om het budget 
te bepalen, hoewel het bestuursplan van het FAO wel plande dit model progres-
sief te gebruiken als basis om de begroting op te stellen106.

In februari 2009 deed de FOD Budget en Beheerscontrole (B&B) bij het FAO een 
enquête over de invoering van een analytische boekhouding. Daarop antwoordde 
het FAO dat de invoering van een prestatiebegroting meer tijd en middelen 
vraagt. Het is vragende partij om met de andere OISZ en de FOD B&B tot een 
aantal gemeenschappelijke standpunten te komen en na te gaan welke methodes 
aanvaardbaar zijn waarbij onnodige kosten en inspanningen worden vermeden107.

Het FAO antwoordt dat het met de softwareleverancier van het boekhoudpakket 
contact heeft opgenomen om de boekhouding (in verband met de kostprijsbere-
kening) verder te automatiseren. Een overgang naar een prestatiebegroting zal 
meer tijd, personeel en fi nanciële middelen vergen. Daarom wenst het FAO de 
prestatiebegroting en een (vernieuwde) kostprijsberekening pas in te voeren na 
overleg met de FOD B&B. 

4.4 Deelconclusie

Het FAO slaagt er niet in een volledig onderscheid te maken tussen het reparti-
tie- en kapitalisatiestelsel, waardoor de afzonderlijke deelrekeningen extracomp-
tabel moeten worden afgeleid. Daarbij wordt een vrij arbitrair samengestelde 
verdeelsleutel gebruikt. Die werkwijze leidt tot deelrekeningen (balansen) die niet 
in evenwicht zijn en tot onzekerheden over de juiste toewijzing van de verrichtin-
gen aan beide stelsels en aldus ook van de bedragen die moeten worden door-
gestort naar het Globaal Beheer. Een reorganisatie van de boekhouding dringt 
zich dan ook op.

Een dergelijke reorganisatie kan ook de aanzet vormen om de kostprijsboekhou-
ding verder te ontwikkelen. Daarmee kan nu de effi ciënte werking van de instelling 
niet optimaal worden opgevolgd en kan evenmin een prestatiebegroting worden 
opgemaakt. 

Wat de aanrekeningen betreft stelt het Rekenhof vast dat de opslagen en verwijl-
intresten berekend bij de kapitalen artikel 45quater laattijdig, zijnde ruim na de 
vaststelling van het recht, worden geboekt. Daarnaast maakt het FAO in het 
repartitiestelsel geen onderscheid tussen het gecumuleerde boekhoudkundige 
resultaat en het resultaat van het kasbeheer of meer bepaald de schuld of schuld-
vordering tegenover het Globaal Beheer. 

Voor de opvolging van de dossiers wijst het Rekenhof op de noodzaak dat de 
diensten die de te vorderen bedragen innen en opvolgen tijdig informatie ontvan-
gen van de dienst Boekhouding over de toestand van de vorderingen en beta-
lingsopdrachten. Ten slotte zouden alle cijfers in de boekhouding jaarlijks moeten 
worden afgetoetst met gegevens van die diensten.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek van het Rekenhof toont aan dat in de tak arbeidsongevallen diverse 
transfers van de privéverzekeraars en de privéwerkgevers naar de OISZ plaats 
hebben om zo bij te dragen tot een fi nancieel evenwicht in de sociale zekerheid. 
Het Rekenhof raamt dit bedrag aan bijdragen en kapitaaltransfers in 2008 op 
ongeveer 644,2 miljoen euro. 

257,8 miljoen euro hiervan zijn transfers van kapitalen en bijdragen van de verze-
keraars naar het FAO. Na aftrek van de uitgaven van het FAO leiden die tot een 
nettotransfer naar het Globaal Beheer van 68,3 miljoen euro. Deze niet transpa-
rante fi nanciering alsook de kritiek van het beheerscomité van het FAO op deze 
transfers, vooral dan op artikel 45quater, bracht het Rekenhof er toe de impact 
en opvolging van deze transfers naar het FAO alsook het operationele beheer en 
de boekhoudkundige verwerking binnen het FAO nader te onderzoeken.

5.1 Impact en opvolging van de transfers naar het FAO

Het Rekenhof stelt vast dat de transfers diverse gevolgen teweegbrengen.

Ze zorgen voor een duaal beheer van de arbeidsongevallenverzekering. De • 
vergoeding of rente wordt niet alleen door de verzekeraars uitbetaald maar 
in een groot aantal gevallen ook door het FAO. Hierdoor veranderen de 
principiële functies van de verzekeraar en het FAO alsook hun onderlinge 
relaties en de relatie met het slachtoffer of nabestaanden. 

De transfers die het FAO van de verzekeraars ontvangt en de uitgaven die • 
hiermee worden gedaan, komen terecht in een repartitiestelsel. Hierdoor 
worden voor de arbeidsongevallen met een BAO tot 19 % geen middelen 
gereserveerd om de toekomstige uitgaven te dekken. Zonder nieuwe ont-
vangsten zal het FAO bijkomende middelen moeten vragen aan het Glo-
baal Beheer op een moment dat het evenwicht in de sociale zekerheid al 
onder druk zal komen te staan door de vergrijzing.

De controle op de inning van deze transfers door het FAO en de uitbetaling • 
van vergoedingen leidt tot een meerkost die het FAO op dit moment niet 
duidelijk bepaalt.

De transfers worden gebruikt als middel voor de fi nanciering van de kosten • 
van de welvaartsaanpassingen voor de verzekeraars waardoor deze fi nan-
ciering ondoorzichtiger en moeilijker controleerbaar wordt.

Deze nadelen staan tegenover de vrij beperkte fi nanciële bijdrage van het FAO 
ten aanzien van alle ontvangsten van het Globaal Beheer. 

De bezorgdheid die het beheerscomité hierover heeft geuit, heeft er echter niet 
toe geleid dat deze problematiek systematisch wordt opgevolgd. Dit wordt aan-
getoond door het ontbreken van regelmatige prognoses en betrouwbare informa-
tie over de kostprijs van de transfers. 
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Aanbevelingen

Het Rekenhof dringt erop aan dat de sociale partners in het beheerscomité van 
het FAO de impact en de vastgestelde problemen van de transfers van de verze-
keraars naar het FAO verder in kaart brengen. Er moet in overleg met de minis-
ter van Werk en Gelijke Kansen en de verzekeringssector worden gezocht naar 
oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Bij de inventarisatie van deze problemen moet een meer geactualiseerde prog-
nose worden opgesteld van de ontvangsten en uitgaven van artikel 45quater op 
basis van gedetailleerde historische gegevens en de toegepaste barema’s, zodat 
een accuraat beeld wordt verkregen van de budgettaire kosten voor het FAO op 
lange termijn. Ook de impact op de nettotransfer naar het Globaal Beheer moet 
hierbij worden ingeschat. Het Rekenhof stelt voor hiervoor een actuaris aan te 
stellen.

Volgens het FAO moeten, indien de afschaffi ng van de transfers zou worden 
overwogen, de gevolgen nauwkeurig worden onderzocht. Een afschaffi ng zal voor 
het Globaal Beheer immers betekenen dat het geen kapitalen meer van het FAO 
zal ontvangen en het tegelijkertijd hogere transfers naar het FAO zal moeten 
overdragen als waarborg voor de schadeloosstelling van de slachtoffers voor de 
kapitalen die bij het FAO in het verleden waren gestort. 

Het FAO moet de kosten van het beheer van de transfers alsook van de andere 
(basis)activiteiten beter in kaart brengen. Deze informatie moet het beheersco-
mité in staat stellen de effi ciëntie van de operationele activiteiten te evalueren. 
Het Rekenhof stelt ook voor specifi eke doelstellingen en indicatoren hiervoor in 
de bestuursovereenkomst op te nemen.

Het FAO zou ook een kosten-batenanalyse moeten uitvoeren van de verdere 
uitbetaling van de cumulatiebetalingen door zijn diensten. Bij een te hoge kost-
prijs kan het FAO eventueel voorstellen om die taak opnieuw aan de verzeke-
raars toe te vertrouwen.

Het FAO moet nagaan in welke mate het in samenwerking met de verzekerings-
sector, ex post een controle kan uitoefenen op de kosten en fi nanciering van de 
welvaartsaanpassingen. Ook bij deze controle kan het zinvol zijn een actuaris aan 
te wijzen. Voor toekomstige welvaartsaanpassingen beveelt het Rekenhof aan 
deze kosten op een meer doorzichtige manier te fi nancieren, zodat ze ook tot 
uiting komen in de rekeningen van het FAO.

5.2 Beheer van de transfers naar het FAO 

De controles, de opvolging van de activiteiten en de organisatie van de operatio-
nele diensten in het kader van de inning van de bijdragen en kapitalen door het 
FAO kunnen worden geoptimaliseerd. Ook rekent het FAO geen opslagen en 
verwijlintresten aan bij gedeeltelijke laattijdige betalingen en heeft het een soe-
pele regeling voor het verlenen van vrijstellingen en verminderingen.

Bij de cumulatie van een arbeidsongevallenvergoeding met een pensioen bestaan 
tussen de verzekeraars en het FAO twee interpretatiegeschillen: enerzijds bij de 
uitbetaling van een derde van de geïndexeerde rente in kapitaal en anderzijds bij 
de toepassing van de welvaartsaanpassing. De meningsverschillen handelen over 
de berekening van het naar het FAO over te dragen kapitaal en de verminderde 
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108 Binnen het FAO is een archiveringsproject opgestart (analysefase afgerond) met als doel de 
invoering van een elektronisch dossier in vervanging van het papieren dossier. Dit systeem leent 
zich in de huidige vorm niet onmiddellijk tot de opvolging van de eigen briefwisseling.

rentebetalingen die het FAO aan de rentegenieters doorstort. De informatie in de 
boekhouding en bij de operationele diensten maakt het niet mogelijk het fi nanci-
ele risico van de geschillen met de verzekeraars te ramen en in de jaarrekening 
te vermelden. De maatregelen en voorbereidingen van het FAO in die materie zijn 
onvoldoende uitgewerkt.

Om alle mogelijke kapitaaltransfers op te sporen, controleert het FAO nog niet 
systematisch of alle arbeidsongevallenaangiften in de privésector tijdig, correct 
en volledig zijn. Die controles moeten nog verder worden uitgewerkt. Hierin zou 
zeker een opvolging van de dossiers bij de verzekeraars moeten worden beoogd. 
In het kader van een evaluatie van de aangiftesystemen door het FAO merkt het 
Rekenhof op dat de elektronische arbeidsongevalaangifte (ASR) via de portaal-
site van de sociale zekerheid zeer beperkt wordt gebruikt. Er moet worden onder-
zocht hoe het gebruik ervan door de werkgevers kan worden aangemoedigd. Het 
is ook aangewezen dat de gegevens die via de ASR bij het FAO binnenkomen 
worden afgetoetst met de uiteindelijke gegevensstroom over de arbeidsongeval-
len van de verzekeraars naar het FAO.

De transfers naar het FAO bestaan alleen bij toepassing van de AOW. Het 
Rekenhof stelt vast dat het toepassingsgebied van de AOW versus de wet 
arbeidsongevallen publieke sector niet continu wordt opgevolgd en dat de contro-
les van de verzekeringsplicht op de nieuwe werkgevers in de publieke sector niet 
voldoende uitgebouwd zijn.

Aanbevelingen

Het FAO kan een managementinformatiesysteem (MIS), o.a. op basis van de 
gegevens in de interne databank, ontwikkelen om de operationele activiteiten van 
de diensten die de kapitalen en bijdragen controleren en innen, beter op te volgen. 
Informatie over de uitgevoerde en de nog uit te voeren onderzoeken moet beschik-
baar zijn. Deze diensten moeten ook onafhankelijk van de boekhouding informatie 
over alle gevorderde kapitalen, bijdragen, opslagen en verwijlintresten elektronisch 
opslaan, zodat een betere afstemming met de gegevens van de boekhouding 
mogelijk is. Gezien de ruime correspondentie vereist voor een correcte overdracht 
van kapitalen en renten, stelt het Rekenhof voor de opvolging hiervan verder te 
automatiseren108 zodat hierover ook effi ciënt kan worden gerapporteerd.

Als waarborg voor een gelijke behandeling van alle verzekeraars moeten de opsla-
gen en verwijlintresten ook worden gevorderd als een gedeelte van een bedrag te 
laat wordt betaald. Voor het verleden moet het FAO onderzoeken welke invorde-
ringen nog mogelijk zijn. Het Rekenhof stelt voor de directie Ontvangsten en Uit-
gaven de betaling van de opslagen en verwijlintresten volledig te laten opvolgen, 
eventueel gecentraliseerd bij één dienst van die directie. Vervolgens moet het FAO 
de huidige soepele voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de 
opslag in het reglement alsook de defi nitie van een uitzonderlijke omstandigheid 
herevalueren. Als de vrijstelling kan worden toegekend op basis van de beschik-
bare informatie bij het FAO, kan een administratieve vereenvoudiging voor de ver-
zekeraars worden overwogen door deze vrijstelling automatisch toe te passen.
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Het Rekenhof stelt ook voor enkele controles te verbeteren. De controle op de 
correctheid van de wiskundige reserves voor de berekening van de bijdragen 
DWR kan worden vereenvoudigd door een bedrijfsrevisor deze reserves onaf-
hankelijk te laten attesteren. In het sectorieel polissenrepertorium moeten de 
polissen dienstboden vanaf de sluiting van de polis worden opgenomen, zodat de 
bijdrage-inning bij die werknemerscategorie meer gericht kan worden gecontro-
leerd. Ook moet het FAO zich voor de opsporing van de pensioenrechten zo 
spoedig mogelijk aansluiten bij het pensioenkadaster. Manuele berekeningsfou-
ten kunnen gedeeltelijk worden vermeden door het gebruik van voorgeprogram-
meerde en geteste rekenbladen waarvan de input gemakkelijk te controleren is. 
Ten slotte moeten de interne procedures schriftelijk worden opgesteld.

Het FAO gaat ermee akkoord dat het alert moet blijven en zijn controlemaatrege-
len moet aanpassen aan de interne en externe veranderende omstandigheden. Het 
ontwerp van nieuwe bestuursovereenkomst bevat trouwens de progressieve 
oprichting van een interne-auditdienst. 

Het Rekenhof moet echter vaststellen dat het bovenvermelde ontwerp geen con-
crete engagementen bevat met betrekking tot de invoering van een risicomodel 
(bijvoorbeeld ERM), de evaluatie van de interne controle en de oprichting van een 
interne auditdienst. 

Voor de interpretatiegeschillen bij de cumulatie pensioenen over de kapitaal- en 
renteberekening in de gevallen waar slechts één derde van de geïndexeerde 
rente in kapitaal mag worden uitbetaald, moet het FAO de risico’s verder inven-
tariseren en onderzoeken welke beheersmaatregelen het proactief en na de 
beslechting van het geschil moet ondernemen. Jaarlijks moet over de toestand 
(inhoud, bedragen en aantallen) van het geschil en de al ondernomen stappen 
intern naar het beheerscomité en extern in het jaarverslag en de jaarrekening 
worden gerapporteerd.

Het FAO moet de controles op de tijdigheid, volledigheid en correctheid van de 
arbeidsongevallenaangiften nog verder uitwerken en een systematisch karakter 
geven. Zodra de informatiestromen tussen het FAO en de verzekeraars meer 
informatie leveren over de toestand van de dossiers bij de verzekeraars, kan ook 
dit laatste aspect bestendig worden opgevolgd. Bij de evaluatie van de aangifte-
systemen moet het FAO nagaan in welke mate het gebruik van de arbeidsonge-
valaangifte via de portaalsite kan worden verbeterd. De correcte opname van 
deze gegevensstroom in de uiteindelijke informatiestroom van de verzekeraars 
naar het FAO moet worden gecontroleerd.

Het FAO moet het toepassingsgebied van de AOW versus de wet arbeidsonge-
vallen publieke sector continu opvolgen en wijzigingen onmiddellijk toepassen. 
Voor meer gerichte controles op de toepassing van de correcte wetgeving moet 
het FAO dringend beschikken over een overzicht van de verzekeringsplichtige 
werkgevers bij de RSZ-PPO via de elektronische aanlevering van de werkgevers-
gegevens en moeten alle polissen consulteerbaar zijn in het sectorieel polissen-
repertorium.

5.3 Beheer van de doorstortingen naar het Globaal Beheer 

Het Rekenhof merkt op dat de opmaak van de thesaurietabellen voor het Globaal 
Beheer wordt bemoeilijkt door de laattijdige verwerking van gegevens in de boek-
houding, het gebrek aan detaillering in de balansposten en vooral het ontbreken 
van een volledige splitsing tussen het repartitie- en kapitalisatiestelsel in de boek-
houding. 

Standpunt van 
de administratie
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109 Deze aanbeveling stemt overeen met een globale aanbeveling van het Rekenhof geformuleerd 
voor alle OISZ bij een horizontaal onderzoek: Rekenhof, “Beheer van de thesauriebehoeften in het 
Globaal Beheer van de werknemers”, 164e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 426. Ter beschik-
king op www.rekenhof.be.

Bovendien stort het FAO zijn bijdrage aan het Globaal Beheer niet door op basis 
van het overschot aan beschikbare middelen boven het toegestane werkkapitaal, 
maar op basis van een specifi ek gereglementeerde werkwijze waarover geen 
overeenstemming bestaat tussen het FAO en de RSZ-Globaal Beheer. Daardoor 
beschikt het FAO in de loop van het jaar over grote overschotten. 

Voor de beleggingen op korte termijn worden de overschotten niet concurrentieel 
belegd. Bovendien is nog een afzonderlijke ministeriële goedkeuring nodig voor 
de belegging van de middelen van het repartitiestelsel.

Aanbevelingen

Om de thesaurietabellen vlotter en correcter samen te stellen op basis van de 
boekhoudkundige gegevens moet het rekeningenplan hierop beter worden afge-
stemd. Niet alleen de kosten- en opbrengstenrekeningen maar ook de balansre-
keningen moeten worden ingedeeld volgens het kapitalisatie- of repartitiestelsel 
waartoe ze behoren. Een maatregel moet worden uitgewerkt om de late invoer 
van de verrichtingen in de boekhouding zoals die van de fi lialen Oostende en 
Antwerpen te voorkomen.

Het FAO dient aan de toezichthoudend minister maatregelen voor te stellen die 
bij eventuele overschotten aan middelen boven het werkkapitaal een regelmatige 
overdracht naar het Globaal Beheer toelaten. Een aanpassing van de arbeidson-
gevallenregelgeving kan de defi nitie van de geglobaliseerde middelen uitbreiden 
en een meer soepele doorstortingsprocedure invoeren die beter is afgestemd op 
de algemene beginselenwet. 

Het FAO moet het principe van de concurrentie onmiddellijk toepassen voor de 
korte termijnbeleggingen. Voor de fi nanciële rekening zonder vergoeding (rekening 
centraal bestuur) moet het FAO vervolgens nagaan of een alternatief kan worden 
gevonden met een hoger rendement109.

5.4 Boekhoudkundige registratie en opvolging van de transfers

De belangrijkste tekortkoming is het ontbreken van een volledig onderscheid tus-
sen het repartitie- en kapitalisatiestelsel, waardoor de afzonderlijke deelrekenin-
gen extracomptabel moeten worden afgeleid. De hierbij gehanteerde verdeelsleu-
tel voor de verdeling van de algemene werkingskosten wordt vrij arbitrair opgesteld. 
De werkwijze leidt tot deelrekeningen (balansen) die niet in evenwicht zijn en tot 
onzekerheden over de juiste toewijzing van de verrichtingen aan beide stelsels. 

Het Rekenhof constateerde dat het FAO in het repartitiestelsel geen onderscheid 
maakt tussen het gecumuleerde boekhoudkundige resultaat en het resultaat van 
het kasbeheer of meer bepaald de schuld of schuldvordering tegenover het Glo-
baal Beheer. Daarnaast worden de opslagen en verwijlintresten berekend bij de 
kapitalen artikel 45quater pas geboekt ruim na de vaststelling van het recht. De 
diensten die de te vorderen bedragen innen en opvolgen, ontvangen niet altijd 
tijdig informatie over de verdere toestand van de vorderingen en betalingsop-
drachten. Ten slotte worden niet alle cijfers in de boekhouding jaarlijks afgetoetst 
met gegevens van deze diensten.
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110 Het boekhoudpakket dat het FAO hanteert, maakt het mogelijk te werken met verschillende enti-
teiten. 

111 Eén van de problemen bestaat er in dat sommige geautomatiseerde betalingsopdrachten aan 
begunstigden bedragen uit de twee stelsels bevatten. 

112 De rekeningen (135) – diverse overgedragen boni en (136) – diverse overgedragen mali dienen 
opnieuw te worden ingevoerd waarbij overschotten of tekorten worden afgeboekt tegenover een 
nieuwe rekening die het gecumuleerd (niet- kas) resultaat van de repartitie omvat.

113 O.a. de ervaringen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
114 O.a. de “Handleiding invoeren van elementen van Prestatiebegroting”, K.U. Leuven, Instituut voor 

de Overheid, voorgelegd aan de commissie voor normalisatie van de boekhouding van de OISZ 
(2006). 

Hoewel het FAO zich in zijn bestuursovereenkomst 2008-2009 engageerde een 
analytische boekhouding te ontwikkelen of verder uit te diepen, bieden noch dit 
instrument, noch een afzonderlijke manuele kostprijsberekening, de mogelijkheid 
de effi ciënte werking van de instelling op te volgen.

Aanbevelingen

Het FAO dient te onderzoeken in welke mate zijn boekhouding en procedures 
kunnen worden aangepast om te kunnen komen tot een volledige splitsing van 
het repartitie- en kapitalisatiestelsel110. Daartoe moeten eerst alle technische 
problemen die dat in de weg staan, worden geïnventariseerd111. Voor een cor-
recte splitsing moet ook de verdeelsleutel voor de algemene werkingskosten 
steunen op een regelmatige registratie bij de uitvoerders. Verder moet het FAO 
de oorsprong van het verschil op de deelbalansen alsook de correctheid van het 
gecumuleerde resultaat van beide stelsels onderzoeken. Indien dit resulteert in 
een werkelijke bestendige vordering van het repartitiestelsel versus het kapitali-
satiestelsel moet die vordering worden aangezuiverd. 

In het repartitiestelsel moet een onderscheid worden gemaakt tussen het gecu-
muleerde boekhoudkundige resultaat en het resultaat van het kasbeheer112. 
Opslagen en verwijlintresten moeten worden geboekt op het moment van de 
vaststelling van het recht.

De dienst Boekhouding moet de diensten die de betalingen opvolgen periodiek 
inlichten over de toestand van een dossier in de boekhouding en de uitvoering van 
betalingsopdrachten. Bij de jaarafsluiting moet ze alle kapitalen en bijdragen als-
ook opslagen en verwijlintresten afstemmen op de gegevens bij deze diensten.

Rekening houdend met ervaringen van andere OISZ113 en aanbevelingen uit 
externe studies114, moet de kostprijsberekening worden geoptimaliseerd. Daar-
door kan een duidelijk inzicht in de kostprijs van de prestaties en in de effi ciëntie 
van de instelling worden verkregen. Ook zal moeten worden onderzocht in welke 
mate het analytische deel in het boekhoudpakket daarvoor kan worden gebruikt. 
Daarbij kan het FAO de informatie uit de kostprijsboekhouding stapsgewijze 
gebruiken voor het opstellen van een prestatiebegroting.
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115 Voor de dossiers met een arbeidsongeschiktheid van 16 tot 19 % zijn de groeipercentages geno-
men van de dossiers met een arbeidsongeschiktheid van 10 tot kleiner dan 16 % wegens de 
beperkte historische gegevens. Voor de uitgaven van de dossiers met een arbeidsongeschiktheid 
van 16 tot 19 % zijn daarentegen de uitgaven verdubbeld om de bijkomende kosten van indexatie 
mee te rekenen.

116 Voor de dossiers met een arbeidsongeschiktheid kleiner dan 10 % en van 16 tot 19 % heeft het 
FAO geen cijfers tot 2040 berekend. Op basis van de gebruikte parameters heeft het Rekenhof 
de berekening verder geëxtrapoleerd. Dit geeft vermoedelijk wel een overschatting, omdat moei-
lijk kan worden aangenomen dat het aantal gecumuleerde dossiers onbeperkt blijft stijgen.

Bijlage 1: 
Evolutie van de ontvangsten en uitgaven van artikel 45quater: 
historische cijfers en prognoses

In december 2008 heeft het FAO aan het Rekenhof een prognose bezorgd van de 
te ontvangen kapitalen en de te betalen vergoedingen en renten voor arbeids-
ongevallen met een arbeidsongeschiktheid kleiner dan 10 %, vanaf 10 tot 16 % en 
vanaf 16 tot 19 %. 

De prognoses zijn opgesteld op basis van de historische gegevens van de ont-
vangsten en uitgaven tot 2007. Hieruit kunnen een aantal parameters worden 
afgeleid, zoals het aantal nieuwe dossiers per jaar, het bedrag van de kapitalen 
ontvangen elk jaar, het bedrag van de betaalde vergoedingen en renten, de weer-
slag van de nieuwe gevallen en de toekenning van welvaartsaanpassingen op het 
gemiddelde bedrag van de betaalde rentes en de indexatie. 

Het toekomstige aantal jaarlijks te ontvangen en betaalde dossiers zijn op basis 
van gemiddelden van die historische gegevens berekend. Voor de prognose van 
de ontvangsten zijn deze nieuwe dossiers vermenigvuldigd met een ontvangstbe-
drag per dossier dat jaarlijks werd vermenigvuldigd met een groeivoet, terwijl 
voor de prognose van de uitgaven de gecumuleerde dossiers werden vermenig-
vuldigd met het uitgavenbedrag per dossier dat ook jaarlijks werd vermenigvul-
digd met een groeivoet. Hierbij werd geen rekening gehouden met de uitdoving 
van de rentebetalingen als gevolg van het overlijden van de rechthebbende. 

Als groeivoet voor de ontvangsten heeft de fi nanciële dienst een groeipercentage 
gebruikt dat kleiner dan of gelijk is aan de gemiddelde groeivoet op basis van de 
historische gegevens. Voor de uitgaven is een percentage hoger of gelijk aan de 
gemiddelde groeivoet op basis van de historische gegevens gebruikt115.

Het Rekenhof heeft de cijfers van het FAO voor de drie verschillende soorten 
kapitalen samengevoegd116 en kwam daarbij tot de hieronder vermelde cijfers.

Evolutie ontvangsten en uitgaven artikel 45quater 1994-2007

Jaar Ontvangsten Betaalde dossiers Uitgaven Ontvangsten − Uitgaven

1994 45.923.813,45 5.341,00 1.425.511,71 44.498.301,74
1995 50.302.068,40 10.461,00 5.575.150,16 44.726.918,24

1996 50.630.883,52 16.202,00 8.953.517,49 41.677.366,03

1997 96.322.820,43 22.146,00 12.109.945,74 84.212.874,69

1998 97.206.820,07 27.978,00 16.603.040,66 80.603.779,41

1999 109.121.710,29 33.233,00 21.094.330,97 88.027.379,32

2000 106.251.916,94 39.368,00 25.594.928,67 80.656.988,27

2001 112.242.375,89 45.029,00 30.332.826,83 81.909.549,06

2002 129.406.298,43 50.246,00 35.648.661,72 93.757.636,71



52 Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen – Rekenhof, april 2010

117 Het aantal nieuwe dossiers wijkt tussen 2019 en 2028 af van het gebruikte gemiddelde wegens 
een kleine materiële vergissing. Wegens het kleine verschil op de bedragen werd geopteerd de 
bedragen van het FAO niet te wijzigen.

Jaar Ontvangsten Betaalde dossiers Uitgaven Ontvangsten − Uitgaven

2003 126.053.180,53 59.513,00 41.016.600,51 85.036.580,02

2004 159.854.036,35 62.758,00 46.861.268,58 112.992.767,77

2005 158.382.795,89 68.993,00 53.698.140,25 104.684.655,64

2006 168.109.589,98 77.219,00 60.252.335,88 107.857.254,10

2007 159.593.959,58 83.094,00 64.044.889,11 95.549.070,47

Totalen 1.569.402.269,75 423.211.148,28 1.146.191.121,47

Bron: Jaarverslag FAO 2007

Prognose ontvangsten en uitgaven artikel 45quater 2008-2040

Jaar Aantal nieuwe 
dossiers

Gecumuleerd 
aantal dossiers

Ontvangsten Betaalde 
dossiers

Uitgaven Ontvangsten 
− Uitgaven

2008 6.434 92.656 160.699.585 89.485 74.078.364 86.621.221
2009 6.434 99.090 163.941.007 95.919 81.017.639 82.923.368
2010 6.434 105.524 167.251.897 102.353 88.125.782 79.126.115
2011 6.434 111.958 170.633.828 108.787 95.406.284 75.227.544
2012 6.434 118.392 174.088.407 115.221 102.862.708 71.225.699
2013 6.434 124.826 177.617.283 121.655 110.498.691 67.118.592
2014 6.434 131.260 181.222.141 128.089 118.317.947 62.904.194
2015 6.434 137.694 184.904.707 134.523 126.324.266 58.580.441
2016 6.434 144.128 188.666.749 140.957 134.521.516 54.145.233
2017 6.434 150.562 192.510.074 147.391 142.913.647 49.596.427
2018 6.434 156.996 196.436.536 153.825 151.504.692 44.931.844
2019 6.435117 163.431 200.464.639 160.259 160.298.767 40.165.872
2020 6.436 169.867 204.580.578 166.693 169.300.075 35.280.503
2021 6.437 176.304 208.786.373 173.127 178.512.905 30.273.467
2022 6.438 182.742 213.084.093 179.561 187.941.640 25.142.453
2023 6.439 189.181 217.475.857 185.995 197.590.752 19.885.106
2024 6.440 195.621 221.963.836 192.429 207.464.807 14.499.029
2025 6.441 202.062 226.550.250 198.863 217.568.468 8.981.782
2026 6.442 208.504 231.237.376 205.297 227.906.498 3.330.877
2027 6.443 214.947 236.027.543 211.731 238.483.758 − 2.456.215
2028 6.434 221.381 240.717.107 218.165 249.311.670 − 8.594.563
2029 6.434 227.815 245.697.023 224.599 260.389.767 − 14.692.744
2030 6.434 234.249 250.786.230 231.033 271.722.883 − 20.936.653
2031 6.434 240.683 255.987.250 237.467 283.316.323 − 27.329.074
2032 6.434 247.117 261.302.666 243.901 295.175.504 − 33.872.838
2033 6.434 253.551 266.735.125 250.335 307.305.958 − 40.570.833
2034 6.434 259.985 272.287.334 256.769 319.713.336 − 47.426.002
2035 6.434 266.419 277.962.069 263.203 332.403.409 − 54.441.340
2036 6.434 272.853 283.762.170 269.637 345.382.072 − 61.619.902
2037 6.434 279.287 289.690.548 276.071 358.655.346 − 68.964.798
2038 6.434 285.721 295.750.180 282.505 372.229.379 − 76.479.199
2039 6.434 292.155 301.944.119 288.939 386.110.440 − 84.166.321
2040 6.434 298.589 308.275.490 295.373 400.304.972 − 92.029.482

Bron: FAO – interne prognose voorgelegd aan het Rekenhof
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118 Een meer exacte raming kan worden verkregen door alle ontvangsten en uitgaven van het repar-
titiestelsel afzonderlijk te ramen.

Dit leidt tot de volgende grafi ek.
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Uit de cijfers blijkt dat in 2027 de uitgaven de ontvangsten zullen overstijgen. 
Indien echter rekening wordt gehouden met het verschil (48 miljoen euro) tussen 
de gemiddelde netto opbrengst van artikel 45quater (106 miljoen euro) en de 
gemiddelde netto transfer naar het globaal beheer (58 miljoen euro) van de laat-
ste 5 jaar, zal de negatieve impact van de evolutie op deze transfer tussen 2017 
en 2018 liggen118. 
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Bijlage 2: 
Antwoord van de minister van Sociale Zaken van 
10 maart 2010

Betreft: Audit van de fi nanciële transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zeker-
heid

Mijnheer de eerste voorzitter,

Op 29 januari 2010 ontving ik van het Rekenhof een brief omtrent de audit die 
het Hof heeft uitgevoerd naar de fi nanciële transfers in de tak arbeidsongevallen 
van de sociale zekerheid, samen met het ontwerpverslag hiervan.

Ik heb dit ontwerpverslag met aandacht bestudeerd en hieronder vindt u mijn 
reactie op enkele vaststellingen en aanbevelingen die het Hof heeft gedaan 
omtrent de band met het globaal beheer van de sociale zekerheid.

Aangezien enkel het repartitiestelsel onder het Globaal Beheer valt en omdat de 
huidige door de FAO toegepaste werkwijze voor de bepaling van de beschikbare 
middelen weinig transparant en erg complex is, deel ik de aanbeveling van het 
Rekenhof om een boekhoudkundige correcte opsplitsing te maken tussen het 
repartitiestelsel en het kapitalisatiestelsel.

Daarnaast wijst het Rekenhof erop dat een verschil in berekeningswijze van de 
bedragen die het FAO aan het Globaal Beheer dient te storten tot gevolg heeft 
dat in de loop van het jaar aanzienlijke overschotten worden opgebouwd boven 
het toegestane werkkapitaal. Deze overschotten worden niet doorgestort naar 
het Globaal Beheer, wat bijkomende fi nancieringskosten voor de RSZ-Globaal 
Beheer tot gevolg kan hebben.

Het hof wijst er terecht op dat in het geval van een overschrijding van het werk-
kapitaal de instellingen hun overtollige middelen moeten overdragen aan het Glo-
baal Beheer of onmiddellijk in mindering moeten brengen van de te fi nancieren 
behoeften. In de Commissie voor Financiële Problemen (CFP) werd de bereke-
ningswijze van het FAO eveneens niet gevolgd. Ik zal daarom laten onderzoeken 
welke de mogelijkheden zijn om interpretatieverschillen tussen de CFP en het 
FAO in de toekomst te voorkomen. 

Met bijzondere hoogachting,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, 
belast met maatschappelijke Integratie

L. ONKELINX
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