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Boek 2014 over de Sociale  
Zekerheid
Deel I Budgettaire en financiële toestand 2013

Hoofdstuk 1 bevat de cijfergegevens van de begrotingsontvangsten en -uitgaven 2013 afkomstig 
van tabellen die de FOD Sociale Zekerheid in maart 2014 heeft opgesteld naar aanleiding van de 
begrotingscontrole. Het gaat overwegend om voorlopige cijfers. In 2013 bedroegen de sociale 
bijdragen 49 miljard euro en dekten ze 60 % van de financiering van de sociale zekerheid. Het 
Rekenhof heeft niet systematisch de evolutie van de ontvangsten en uitgaven ten opzichte van 
de vorige jaren toegelicht omdat de besc hikbare boekhoudkundige gegevens op dit ogenblik 
van het jaar nog niet kwalitatief genoeg zijn. Meer volledige en definitieve gegevens zullen im-
mers pas veel later beschikbaar zijn (in de loop van het jaar n + 2). Dit komt voornamelijk door 
de ingewikkelde verrichtingen van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ), die re-
keningen met derden moeten afsluiten, door de financieringswijze in verschillende fases van de 
geneeskundige verzorging en door de moeilijkheden die de FOD Sociale Zekerheid ondervindt 
bij de consolidatie.

Hoofdstuk 2 onderzoekt de uitvoering van de belangrijkste besparingsmaatregelen van nage-
noeg 1,2 miljard euro die de regering heeft beslist tijdens de opmaak van de begroting 2013 en de 
aanpassingen ervan wat betreft de verschillende takken van de sociale zekerheid.

De situaties op het terrein zijn nog altijd zeer uiteenlopend omdat bepaalde maatregelen com-
plex en dus moeilijk uit te voeren zijn. Sommige maatregelen werden met vertraging uitgevoerd 
of werden niet uitgevoerd in 2013. Bij het RIZIV werden na overleg met de sociale gesprekspart-
ners bepaalde maatregelen vervangen door andere die dezelfde besparingen moesten opleve-
ren.

Het Rekenhof heeft een raming gemaakt – toen de cijfers over de uitvoering van de begroting 
2013 beschikbaar waren – van de opbrengst van de maatregelen. De verwachte opbrengst blijkt 
in dat geval veelal te worden gehaald. In veel gevallen is het echter moeilijk na te gaan hoeveel de 
maatregelen effectief hebben opgebracht, hetzij omdat de maatregelen pas recent in werking 
zijn getreden, hetzij omdat er geen meetinstrumenten zijn, hetzij omdat in bepaalde gevallen 
het effect van de maatregelen niet kon worden geïdentificeerd in de massa uitkeringen.

Bepaalde maatregelen tegen sociale fraude waren om diverse redenen eind 2013 nog niet ope-
rationeel. Het is bovendien nog moeilijker te becijferen hoeveel de maatregelen 2013 zullen op-
brengen omdat de rapportering erover onvolledig en fragmentarisch is.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de kastoestand van de Globale Beheren (RSZ en RSVZ) in 2013. De pie-
ken in de financieringsbehoeften waaraan de RSZ het hoofd moest bieden, zijn toegenomen. Ze 
werden hoofdzakelijk gedekt doordat het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer als waarborg 
diende.
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Deel II Financieel beheer en rekeningen van de OISZ

Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ, de invoering van de hervor-
ming van de boekhouding van de OISZ alsook op enkele aandachtspunten die naar voren zijn 
gekomen bij de controle van de rekeningen.

Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar beho-
ren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen van 
de OISZ. De lange administratieve procedure die de rekeningen moeten doorlopen voor ze aan 
het Rekenhof worden toegestuurd zorgt echter voor vertraging. Vanaf het boekjaar 2013 is een 
nieuwe regeling in werking getreden.

Volgens die nieuwe regelgeving moeten de OISZ hun rekeningen opmaken voor 15 juni van het 
jaar volgend op het boekjaar. De rekeningen moeten uiterlijk op 30 november aan het Rekenhof 
worden overgelegd, en niet op 30 juni zoals tot nu toe het geval was. Op 31 augustus 2014 heb-
ben zes instellingen hun rekeningen van het jaar 2013 opgemaakt. Het Rekenhof kan nog geen 
uitspraak doen over de mate waarin de nieuwe termijn van voorlegging wordt nageleefd. Voor 
de vorige jaren blijft de naleving van de termijnen problematisch: op 31 augustus 2014 moesten 
nog vier instellingen hun rekeningen 2011 overzenden. Voor 2012 ontbraken nog de rekeningen 
van negen instellingen.

OISZ: voorbereiding op de invoering van de hervormde boekhouding
De OISZ moesten de hervorming van de boekhouding van de OISZ uiterlijk tegen het boekjaar 
2014 uitvoeren.

In het eerste semester van 2014 heeft het Rekenhof een enquête gevoerd bij de OISZ om na te 
gaan hoe ze de boekhoudhervorming hadden uitgevoerd. Uit de antwoorden is gebleken dat de 
OISZ zich globaal gezien terdege hadden voorbereid.

Het Rekenhof beveelt echter aan dat de nieuwe Commissie voor de Normalisatie van de Boek-
houding van de OISZ snel operationeel zou zijn, zodat ze haar wettelijke rol kan spelen. De Com-
missie zou rekening moeten houden met de specifieke noden van de OISZ in het kader van de 
hervorming, in het bijzonder met die van het RIZIV en de RSZ, de twee meest complexe instellin-
gen. Het Rekenhof beveelt ook aan voldoende middelen op de beheers- en opdrachtenbegroting 
vrij te maken om de hervorming volledig te kunnen uitvoeren.

RVA: omvang van de teruggevorderde uitkeringen
De RVA wordt geconfronteerd met een sterke toename aan terug te vorderen uitkeringen. De 
informatie die daarover openbaar wordt gemaakt, is onvoldoende transparant, onder meer wat 
de inbaarheid van die vorderingen betreft. Het Rekenhof beveelt daarnaast de RVA aan het admi-
nistratieve beheer van die vorderingen te verbeteren en de nodige provisies aan te leggen in zijn 
rekeningen. De RVA heeft zich ertoe verbonden de nodige maatregelen te nemen.

RVA: door de uitbetalingsinstellingen te financieren onterechte werkloosheidsuitkeringen
De RVA verifieert de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen door de uitbetalingsinstel-
lingen en aanvaardt ze, verwerpt ze of schakelt ze uit. Bedragen die de RVA definitief heeft 
verworpen of uitgeschakeld, moeten de uitbetalingsinstellingen zelf invorderen. Die definitief 
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verworpen en uitgeschakelde bedragen houden een financieel risico in. Ze moeten immers ter 
beschikking staan in de opdrachtenboekhouding van de uitbetalingsinstellingen. Uit de finan-
ciële analyse van de uitbetalingsinstellingen is gebleken dat het risico reëel is dat een uitbeta-
lingsinstelling over onvoldoende middelen beschikt om op termijn de definitief verworpen en 
uitgeschakelde bedragen te blijven financieren. Daardoor kan de RVA worden geconfronteerd 
met niet-invorderbare bedragen bij vereffening ingeval een uitbetalingsinstelling zijn activiteit 
zou stopzetten of insolvabel zou worden. Om dat risico in te dekken heeft de RVA een voorstel 
tot borgstelling geformuleerd dat momenteel wordt besproken door de sociale partners.

RVP: terugvorderingen van onverschuldigde bedragen
Door datamatching van verschillende elektronische gegevensstromen kan de Rijksdienst voor 
Pensioenen (RVP) veel onrechtmatige betalingen vermijden. Hij kan ze echter niet volledig uit-
sluiten en moet dus overgaan tot terugvorderingen. De financiële rapportering van de RVP is niet 
voldoende transparant en bevat niet alle noodzakelijke informatie om de juiste omvang te ken-
nen van de terugvorderingen die de RVP jaarlijks uitvoert of kwijtscheldt, voor eigen rekening of 
voor rekening van derden.

Het Rekenhof beveelt de RVP aan zijn organisatie en interne controles aan te passen zodat de 
rapportering een exhaustief beeld weergeeft en een waardevol instrument is waarop het bestuur 
kan steunen om het terugvorderingsbeleid tijdig bij te sturen.

RSZPPO: nieuwe pensioenfinanciering van de provinciale en plaatselijke besturen
Onder invloed van de toenemende pensioenlast van de provinciale en plaatselijke besturen, de 
tekorten en de invloed daarvan op de reserves van het pensioenstelsel, trad in 2012 een nieuw 
financieringsmechanisme in werking, dat gesteund is op een ruimere solidariteit en een bijko-
mende responsabilisering van de besturen.

De responsabiliseringsfactuur voor 2012 bedroeg 154,44 miljoen euro en trof 33 % van de aange-
sloten besturen. Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan zijn internecontroleprocedures te verbe-
teren. Door een onvoldoende toepassing van de wettelijke bepalingen werd immers 6,33 miljoen 
euro te weinig gefactureerd.

Verwacht wordt dat de basisbijdragen en de responsabiliseringsfactuur de komende jaren zullen 
blijven toenemen. Om de besturen bij te staan in hun meerjarenplanning, wordt de basisbijdrage-
voet steeds voor de volgende drie jaren vastgelegd. Opdat de besturen hun meerjarenplanning 
en hun financieel beleid op een adequate wijze zouden kunnen afstemmen op de te verwachten 
pensioenlasten, moet de RSZPPO zijn ramingen zo getrouw mogelijk opmaken.

Deel III Overige thema’s

Overdrachten inzake sociale zekerheid n.a.v. de zesde staatshervorming
Het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 voorziet in een 
uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten. Die bepalingen zijn be-
krachtigd door de bijzondere wet betreffende de zesde staatshervorming van 6 januari 2014.

De betrokken bevoegdheden worden vanaf 1 juli 2014 van het federaal niveau naar het deelstaat-
niveau overgeheveld. Wat de sociale zekerheid betreft, hebben de overdrachten betrekking op 
de sector van de gezondheidszorg en de bijstand aan personen, werkgelegenheid en gezinsbij-
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slag. Er wordt in een overgangsperiode voorzien voor die overdrachten. Protocolakkoorden die 
tussen de federale Staat en de betrokken deelstaatentiteiten worden gesloten), definiëren de 
activiteiten en verantwoordelijkheden van elkeen.

De deelstaten zullen alle uitgaven ten laste nemen die hen vanaf 1 januari 2015 worden voorge-
legd.

Behalve in de gevallen waarin de financiering van de overgedragen bevoegdheden expliciet is 
opgenomen in de financieringswet en de koninklijke besluiten die daaruit voortvloeien, moeten 
de financieringsmodaliteiten van de OISZ voor de uitvoering in de overgangsfase van de overge-
dragen materies vastgelegd worden in protocollen. Op 1 augustus 2014 waren er echter nog geen 
protocolakkoorden voor de financiering ondertekend.

RSZ: controle van de CO2-bijdrage op bedrijfsvoertuigen
Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer voor andere dan 
louter beroepsdoeleinden, moet hij een solidariteitsbijdrage storten aan de RSZ waarvan het 
bedrag is gekoppeld aan de uitstoot en aan het type brandstof van dat voertuig. Deze bijdrage 
is ongeveer gelijk aan een derde van de sociale bijdragen die die werkgever zou moeten betalen 
voor een loonsverhoging die overeenstemt met de cataloguswaarde van het voertuig gespreid 
over de gemiddelde gebruiksduur ervan.

De RSZ ondervindt problemen bij de identificatie van de werkgevers en de juistheid van de aan-
gegeven bijdragebedragen om deze bijdrage te kunnen innen. Het Rekenhof beveelt de RSZ aan 
de nodige stappen te ondernemen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer om toegang te kunnen krijgen tot de gegevens van de DIV en van de FOD Finan-
ciën, zoals bedoeld door de wet, de nodige maatregelen te nemen om de werkgevers die gebruik 
maken van operationele leasing te identificeren en zijn controles op te drijven op basis van een 
risicoanalyse. De RSZ zou ook de wijze van aangifte moeten herzien om de controle te verge-
makkelijken.

Tot slot beveelt het Rekenhof als prioriteit aan de solidariteitsbijdrage te evalueren om dit wet-
telijke instrument af te toetsen met de doelstellingen die worden nagestreefd.

RSZ: financiering van de sociale secretariaten en controle van transiterende bijdragen
De sociale secretariaten zijn instellingen die door de minister van Sociale Zaken zijn erkend en 
het exclusieve recht hebben de sociale bijdragen die de aangesloten werkgevers moeten betalen, 
te innen en door te storten aan RSZ. Dankzij de gespreide betalingen over het hele jaar kunnen 
de sociale secretariaten beschikken over financiële inkomsten uit belegging tussen de ontvangst 
van de bijdragen van de aangesloten werkgevers en de overdracht ervan naar de RSZ.

De RSZ beschikt niet over precieze gegevens over de bedragen die via de rekeningen van de so-
ciale secretariaten passeren, noch over de manier waarop de beleggingen van die rekeningen zijn 
uitgesplitst.

Het Rekenhof beveelt de RSZ aan er bij de sociale secretariaten op aan te dringen dat ze de RSZ 
driemaandelijks een verslag bezorgen over het bedrag aan sociale bijdragen dat via hun reke-
ningen passeert en over de manier waarop ze die bijdragen beleggen. De RSZ zou op die manier 
beter kunnen ramen hoe groot het financiële voordeel is dat de sociale secretariaten halen uit de 
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belegging van de bijdragen die via hun rekeningen passeren voordat ze die aan de RSZ doorstor-
ten. In het algemeen beveelt het Rekenhof aan om deze bijzondere financiering van de sociale 
secretariaten te herzien op basis van een analyse van de ingezamelde gegevens, om het systeem 
transparanter te maken.

De RSZ heeft geantwoord dat er overleg aan de gang is om een beter zicht te krijgen op de tran-
siterende bedragen en de verschillende beleggingsvormen alsook op de financiële voordelen van 
de sociale secretariaten.

RSZ – RVA: gebruik van tijdskrediet als vervroegde uitstapregeling
Via het tijdskrediet voor eindeloopbaan kunnen oudere werknemers hun arbeidstijd verminde-
ren met de bedoeling langer in de arbeidsmarkt te blijven (de zgn. “landingsbanen”). Er zijn ech-
ter ondernemingen die juist dit stelsel gebruiken als vervroegde uitstapregeling door hun werk-
nemers tijdens de periode van tijdskrediet vrijstelling van prestaties te geven. De regering nam 
daartegen maatregelen door de toegang tot het tijdskrediet te verstrengen en een extra bijdrage 
te innen als werkgevers een aanvullende vergoeding toekennen om het loonverlies te compense-
ren. Door gegevens van de RSZ en de RVA te combineren vond het Rekenhof dat dit oneigenlijke 
gebruik is afgenomen en dat dit gebruik zich beperkt tot enkele sectoren.

RSVZ: opvolging van het beleid tegen sociale fraude bij zelfstandigen
De overheid heeft steeds meer aandacht voor de aanpak van fraude in de sociale zekerheid. Zo 
heeft ze sinds 2008 gerichte maatregelen genomen om laattijdige en fictieve aansluitingen bij 
de sociale zekerheid van de zelfstandigen te voorkomen en op te sporen. Het Rekenhof heeft de 
rol van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) bij de voorbe-
reiding, uitvoering en evaluatie van die maatregelen onderzocht. Ten gevolge van dat onderzoek 
naar de rol van het RSVZ dringt het Rekenhof aan op meer coherentie bij de beleidsvoorbereiding 
door het RSVZ en de beheersorganen (vooral het Algemeen Beheerscomité van het Sociaal Sta-
tuut van de Zelfstandigen) daarbij systematisch te betrekken en door uit te gaan van een globale 
risicoanalyse. Een voorafgaande kosten-batenanalyse, het bepalen van duidelijke en meetbare 
doelstellingen en een adequate rapportering zijn noodzakelijke elementen om de maatregelen 
te kunnen evalueren en, waar nodig, bij te sturen.

Het RSVZ heeft al een aantal initiatieven genomen die op termijn de kwaliteit van de voorbe-
reiding, de uitvoering en de evaluatie kunnen verbeteren. Sinds 2013 zorgt de koepel Sociale 
Fraude voor de coördinatie tussen de verschillende diensten van het RSVZ die zijn betrokken bij 
de fraudebestrijding. Op termijn moet die overlegstructuur uitgroeien tot een kenniscentrum in 
verband met fraude.

RVP: uitvoering van de pensioenhervormingen
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft in 2013 en 2014 de nodige inspanningen geleverd 
om verschillende hervormingen van het pensioenstelsel voor werknemers tijdig en efficiënt uit 
te voeren. Laattijdige en retroactieve wijzigingen in de regelgeving, de vele overgangsmaatrege-
len en de noodzaak om nieuwe gegevensstromen over de werknemersloopbaan te ontwikkelen, 
bemoeilijkten die hervorming echter. De financiële weerslag van de hervormingen is voorlopig 
beperkt doordat de hervormingen ten vroegste zullen worden toegepast op de loopbaanjaren 
vanaf 2012 en er overgangsmaatregelen gelden. Bovendien stelt het Rekenhof vast dat er mo-
menteel weinig beheersinformatie beschikbaar is over de weerslag van de hervormingen.



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

in dit deel brengt het Rekenhof verslag uit over het gevolg dat werd gegeven aan aanbevelingen 
die het in zijn vorige Boeken over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.
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Hoofdstuk 1 Sociale zekerheid in 2013

Sociale zekerheid in 2013
Voorwoord

De cijfers in dit hoofdstuk zijn overwegend voorlopige, niet geauditeerde cijfers. Ze hebben 
betrekking op de jaren 2011, 2012 en 2013. De cijfers 2011 en 2012 zijn afkomstig van het Vade 
Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België dat 
de FOD Sociale Zekerheid in 2014 heeft gepubliceerd en zijn recenter dan de cijfers die in 
het Boek 2012 over de Sociale Zekerheid werden gegeven. De cijfers 2013 zijn voor een deel 
afkomstig van de aangepaste begroting 20131 en voor een deel van de begrotingsrealisaties 
die de FOD Sociale Zekerheid in maart 2014 heeft opgesteld2.

De cijfers met betrekking tot 2013 zijn voorlopig en vaak nog ramingen, soms in de vorm 
van verworven rechten en soms in de vorm van thesaurieontvangsten of -uitgaven. In een 
aantal gevallen heeft het Rekenhof gecontroleerde of meer recente cijfers vermeld en de 
evoluties ten opzichte van het vorige jaar toegelicht.

1.1 Financiering van de sociale zekerheid

1.1.1 Overzicht van de ontvangsten
De sociale zekerheid wordt gefinancierd door middel van bijdragen, staatstoelagen, alterna-
tieve financiering en andere ontvangsten.

In 2013 bedroegen de ontvangsten van de Globale Beheren, inclusief de tak van de genees-
kundige verzorging, bijna 82 miljard euro. Dat is ruim 1,7 miljard hoger dan de begrotings-
ramingen.

Tabel 1 –  Ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

Ontvangsten 2011 2012 Aangepaste  
begroting 2013

2013  
(voorlopige gegevens)

Bijdragen 45.984,6 48.053,4 48.710,7 49.113,0

Staatstoelagen 8.496,2 11.616,2 12.987,6 12.998,3

Alternatieve financiering 16.444,1 14.936,4 15.308,9 15.308,8

andere ontvangsten 5.177,7 4.418,3 3.121,9 4.473,8

Totaal 76.102,6 79.024,3 80.129,1 81.893,9

Bronnen: voor 2011 en 2012: Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale 
bescherming in België; voor de aangepaste begroting 2013: aanpassing van de begrotingen van de ont-
vangsten en de uitgaven voor het begrotingsjaar 2013; voor 2013: samengevoegde gegevens op basis van 
de cijfers die de FOD Sociale Zekerheid in maart 2014 heeft opgesteld

1 Parl. St. Kamer, 3 mei 2013, DOC 53 2768/001, Aanpassing van de begrotingen van de ontvangsten en de uitgaven 
voor het begrotingsjaar 2013, Algemene Toelichting.

2 De gegevens die de FOD Sociale Zekerheid heeft meegedeeld zijn deze die als basis hebben gediend in het Moni-
toringcomité.
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Grafiek 1 –  Samenstelling van de ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige 
verzorging (in %)
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Tabel 1 – Ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige verzorging (in miljoen euro) 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Ontvangsten 2011 2012 2013 2013 
(voorlopige 
gegevens) 

Bijdragen 45.984,6 48.053,4 48.710,7 49.113,0 

Staatstoelagen 8.496,2 11.616,2 12.987,6 12.998,3 

Alternatieve 
financiering 16.444,1 14.936,4 15.308,9 15.308,8 

Andere ontvangsten 5.177,7 4.418,3 3.121,9 4.473,8 

Totaal 76.102,6 79.024,3 80.129,1 81.893,9 

Bronnen: voor 2011 en 2012: Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale 
bescherming in België; voor de aangepaste begroting 2013: Aanpassing van de begrotingen van de 
ontvangsten en de uitgaven voor het begrotingsjaar 2013; voor 2013: samengevoegde gegevens op 
basis van de cijfers die de FOD Sociale Zekerheid in maart 2014 heeft opgesteld  

Grafiek 1 – Samenstelling van de ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige verzorging (in %) 

Bron: grafiek opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van tabel 1 
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Sociale bijdragen
De financiering van de sociale zekerheid steunt op diverse bijdragen, waaronder:

• de bijdragen op de lonen en bijkomende voordelen toegekend aan personen die in de 
privésector werken, betaald aan de RSZ3;

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

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

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

In 2013 bedroegen de sociale bijdragen iets meer dan 49 miljard euro en dekten ze 60 % van 
de financiering van de sociale zekerheid.

Overdrachten ten laste van de federale begroting
In toenemende mate wordt de sociale zekerheid gefinancierd met overdrachten vanuit de 
algemene uitgavenbegroting van de Staat. Die bestaan uit de recurrente staatstoelage, de 
bijzondere staatstoelage met het oog op het verzekeren van het evenwicht in ESR-termen4 
(hierna: evenwichtsdotatie) en de specifiek voor de sociale zekerheid bestemde fiscale ont-
vangsten (hierna: alternatieve financiering).

In 2013 vertegenwoordigden ze 34,6 % in de totale financiering van de sociale zekerheid.

3 Hierin begrepen de bijdrage voor de tak geneeskundige verzorging op de wedden van alle vastbenoemde ambte-
naren die door de RSZPPO (voor de ambtenaren van de lokale overheden) of de bevoegde overheidsdienst (voor 
de andere ambtenaren) wordt doorgestort aan de RSZ.

4 Europees Stelsel van Rekeningen.
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Binnen de overdrachten bedroegen de staatstoelagen 12.998,3 miljoen euro of 15,9 % in de 
financiering van de sociale zekerheid. De RSZ-Globaal Beheer ontving daarvan 11.095,7 mil-
joen euro en het RSVZ-Globaal Beheer 1.902,6 miljoen euro. Dat bedrag van 12.998,3 mil-
joen euro omvat in de eerste plaats de gewone staatstoelage aan de RSZ-Globaal Beheer 
(6.290,9 miljoen euro) en aan het RSVZ-Globaal Beheer (1.368,7 miljoen euro). Daarnaast 
werd, net als in 2011 en 2012, ook een evenwichtsdotatie toegekend van 5.338,7 miljoen euro 
(waarvan 4.804,8 miljoen euro aan de RSZ-Globaal Beheer en 533,9 miljoen euro aan het 
RSVZ-Globaal Beheer). Deze evenwichtsdotatie wordt zo berekend dat het saldo in ESR-
termen van de sociale zekerheid geen overschot of tekort vertoont.

De alternatieve financiering bedroeg 15.308,8 miljoen euro of 18,7 % van de totale ontvang-
sten van de sociale zekerheid. In punt 1.1.4 van dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven bij 
de samenstelling van de bedragen uit de alternatieve financiering.

Andere financieringsbronnen
Tot de andere financieringsbronnen behoren onder meer de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid en de opbrengsten uit beleggingen.

1.1.2 Globale Beheren
Met uitzondering van de eigen ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (zie 
volgend punt) worden alle ontvangsten geïnd door de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-
Globaal Beheer. Die verdelen ze vervolgens over de OISZ die de prestaties van de sociale 
zekerheid beheren. Voor die verdeling wordt uitgegaan van de thesauriebehoeften van die 
instellingen.

De rapportering over de uitvoering van de begroting van de Globale Beheren wordt opge-
maakt op basis van de thesaurieontvangsten en -uitgaven tijdens het begrotingsjaar, en dus 
niet op basis van verworven rechten zoals dit het geval is voor de afzonderlijke OISZ.

Bepaalde thesaurieontvangsten stemmen overeen met verworven rechten (dat is het geval 
voor de staatstoelagen en de alternatieve financiering wanneer die worden betaald in het 
jaar waarop ze betrekking hebben, wat meestal het geval is). Op het vlak van de sociale bij-
dragen worden echter alleen de stortingen in aanmerking genomen, en niet de vorderingen. 
Bij de uitgaven wordt geen rekening gehouden met de verworven rechten die maar in een 
volgend begrotingsjaar worden betaald. Anderzijds zijn sommige uitgaven regulariseringen 
uit voorgaande boekjaren (dat is het geval voor de voorlopige en definitieve afrekeningen 
tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen). Dat maakt het moeilijk de uitgaven die 
de Globale Beheren geregistreerd hebben, nauwgezet te koppelen aan de door derden ver-
worven rechten in de loop van het betrokken boekjaar.

Om het saldo van de thesaurieverrichtingen te laten passen in de optiek van de vastgestelde 
rechten, om de verrichtingen aan een specifiek boekjaar te kunnen koppelen (Europese 
vereisten van het ESR 95), voeren de Globale Beheren en de FOD Budget dus elk jaar diverse 
correcties uit om het geconsolideerde vorderingensaldo van de sociale zekerheid te becij-
feren.
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1.1.3	 Specifiek	geval	van	de	geneeskundige	verzorging
Voor de tak geneeskundige verzorging geldt een specifieke, bij wet gewaarborgde, financie-
ring.

De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging omvatten enerzijds eigen ont-
vangsten en anderzijds overdrachten vanuit de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal 
Beheer.

De eigen ontvangsten voor 2013 (bijdragen, specifieke alternatieve financiering, afhoudin-
gen bestemd voor het RIZIV, diverse ontvangsten) vermelden een bedrag van 5.382,5 mil-
joen euro5.

De overdrachten vanuit de Globale Beheren zijn bij wet op de financiering van de ziektever-
zekering vastgesteld6. Ze bestaan uit een basisbedrag, een aanvullend bedrag als alternatie-
ve financiering en een kleiner aandeel in de uitgaven voor verzekerden met een gemengde 
loopbaan afkomstig van het RSVZ7.

De ontvangsten uit overdrachten vanuit de Globale Beheren evolueren als volgt.

Grafiek 2 –  RIZIV-Geneeskundige Verzorging (werknemers en zelfstandigen): ontvangsten afkomstig 
van de Globale Beheren RSZ en RSVZ (in miljoen euro)8
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Grafiek 2 – RIZIV-Geneeskundige Verzorging (werknemers en zelfstandigen): ontvangsten afkomstig van de 
Globale Beheren RSZ en RSVZ (in miljoen euro)8 

Bronnen: grafiek opgesteld door het Rekenhof op basis van de algemene toelichtingen bij de 
begrotingen 2011 en 2012 en de tabel van de FOD Sociale Zekerheid van maart 2014 voor 2013 

Na een daling in 2012 zijn de ontvangsten afkomstig van de Globale Beheren in 2013 terug 
beginnen stijgen met 1.012,6 miljoen euro tot 24.797,9 miljoen euro.  

In 2013 is het basisbedrag (d.i. de bij wet beperkte tussenkomst) goed voor 93,7 % van de 
overdrachten vanuit de Globale Beheren. In vergelijking met 2012 ligt het basisbedrag 
(23.225,8 miljoen euro) 4,4 % hoger voor het stelsel van de werknemers en 4,7 % hoger voor 
het stelsel van de zelfstandigen.  

De in de wet bepaalde bijkomende alternatieve financiering beloopt 1.441,6 miljoen euro9 
en vertegenwoordigt 5,8 % van de overdrachten vanuit de Globale Beheren. In vergelijking 
met 2012 is zij met 1,2 % gedaald voor het stelsel van de werknemers en met 0,2 % gestegen 
voor het stelsel van de zelfstandigen. Deze evolutie vloeit voort uit de regeringsbeslissing 
om de alternatieve financiering van het RIZIV te beperken als compensatie voor de 
bezuinigingsmaatregelen en de maatregelen inzake het optrekken van de ontvangsten in 
het kader van de bepaling van het budget voor de geneeskundige verzorging.  

De financiering afkomstig van het RSVZ-Globaal Beheer en bestemd voor de 
geneeskundige verzorging van werknemers met een gemengde loopbaan 
(werknemer/zelfstandige) stijgt tot slot met 3,6 miljoen euro (d.i. 2,8 %) in vergelijking met 
2012 tot 130,4 miljoen euro, wat overeenstemt met 0,5 % van de financiering afkomstig van 
de Globale Beheren.  

8 Zonder de gemengde loopbanen waarvan het bedrag tamelijk verwaarloosbaar is. 
9 Koninklijk besluit van 6 juni 2013 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte 
verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en 
zelfstandigen voor het jaar 2013. 
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Bronnen: grafiek opgesteld door het Rekenhof op basis van de algemene toelichtingen bij de begrotingen 
2011 en 2012 en de tabel van de FOD Sociale Zekerheid van maart 2014 voor 2013

Na een daling in 2012 zijn de ontvangsten afkomstig van de Globale Beheren in 2013 terug 
beginnen stijgen met 1.012,6 miljoen euro tot 24.797,9 miljoen euro.

5 Gegevens van de FOD Sociale Zekerheid, mei 2014.
6 Wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het oog 

op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering.
7 Ze omvatten ook een bedrag dat betrekking heeft op de afsluiting van de rekeningen van voorgaande jaren in geval 

van een begrotingstekort.
8 Zonder de gemengde loopbanen waarvan het bedrag tamelijk verwaarloosbaar is.
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In 2013 is het basisbedrag (d.i. de bij wet beperkte tussenkomst) goed voor 93,7 % van de 
overdrachten vanuit de Globale Beheren. In vergelijking met 2012 ligt het basisbedrag 
(23.225,8 miljoen euro) 4,4 % hoger voor het stelsel van de werknemers en 4,7 % hoger voor 
het stelsel van de zelfstandigen.

De in de wet bepaalde bijkomende alternatieve financiering beloopt 1.441,6 miljoen euro9 en 
vertegenwoordigt 5,8 % van de overdrachten vanuit de Globale Beheren. In vergelijking met 
2012 is zij met 1,2 % gedaald voor het stelsel van de werknemers en met 0,2 % gestegen voor 
het stelsel van de zelfstandigen. Deze evolutie vloeit voort uit de regeringsbeslissing om de 
alternatieve financiering van het RIZIV te beperken als compensatie voor de bezuinigings-
maatregelen en de maatregelen inzake het optrekken van de ontvangsten in het kader van 
de bepaling van het budget voor de geneeskundige verzorging.

De financiering afkomstig van het RSVZ-Globaal Beheer en bestemd voor de geneeskun-
dige verzorging van werknemers met een gemengde loopbaan (werknemer/zelfstandige) 
stijgt tot slot met 3,6 miljoen euro (d.i. 2,8 %) in vergelijking met 2012 tot 130,4 miljoen euro, 
wat overeenstemt met 0,5 % van de financiering afkomstig van de Globale Beheren.

1.1.4	 Alternatieve	financiering
Toewijzing van fiscale ontvangsten
Een reeks specifieke wettelijke bepalingen10 zorgen ervoor dat de fiscale ontvangsten deels 
naar de financiering van de sociale zekerheid vloeien. Het principe van de programmawet 
van 2 januari 2001 was aanvankelijk eenvoudig: een percentage van de netto btw-ontvang-
sten zou naar de sociale zekerheid11 vloeien. De wet voorzag in een minimumbedrag zodat 
de sociale zekerheid toch de nodige middelen krijgt, zelfs als de btw-ontvangsten zouden 
dalen. Talrijke programmawetten hebben sindsdien de berekening gewijzigd van het be-
drag dat moet worden verdeeld tussen de RSZ en het RSVZ. De programmawetten hebben 
ook nieuwe rechthebbenden toegevoegd en andere fiscale ontvangsten toegewezen.

Voor 2013 bedraagt de bijdrage van de fiscale ontvangsten 15.646,1 miljoen euro12. Het gaat 
om de volgende ontvangsten: de btw en de bedrijfsvoorheffing (BV)13 voor 13.542,7 miljoen 

9 Koninklijk besluit van 6 juni 2013 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplich-
te verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers 
en zelfstandigen voor het jaar 2013.

10 De artikelen 66 tot 67quinquies van de programmawet van 2 januari 2001, artikel 116 van de programmawet I van 
26 december 2006, artikel 46 van de wet van 29 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgele-
genheid en artikel 36 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de 
winst van de vennootschappen. 

11 Het percentage van de btw dat moest worden verdeeld onder de RSZ en het RSVZ werd verminderd met de vaste 
bedragen bestemd voor de RSZPPO, de RVA en de RSZ voor de veiligheidscontracten. 

12 Dat bedrag bestaat uit 15.544,1 miljoen euro toegewezen in 2013 en een bedrag van 102,1 miljoen euro toegewe-
zen in de voorgaande jaren en dat op 31 december 2012 nog niet aan de OISZ was gestort. 

13 Omdat de btw-ontvangsten ontoereikend zijn om het hoofd te bieden aan de inhoudingen die erop gebeuren, 
werden de op basis van de btw-ontvangsten toegewezen bedragen ten belope van 11.115,6 miljoen euro betaald 
via de op de btw ingehouden ontvangsten en ten belope van 2.398,3 miljoen euro ingehouden op de ontvangsten 
van de bedrijfsvoorheffing. 
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euro14, de accijnzen voor 989,3 miljoen euro15, de roerende voorheffing voor 783,8 miljoen 
euro, de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, vennootschappen en niet-ingeze-
tenen voor 176,5 miljoen euro, de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen voor 2,5 mil-
joen euro en twee aanslagen die deel uitmaken van de inkomstenbelasting voor natuurlijke 
personen voor 151,3 miljoen euro16. De toegewezen fiscale ontvangsten passeren langs toe-
wijzingsfondsen17. De stortingen aan de OISZ worden op die fondsen aangerekend.

Perimeter van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid
De alternatieve financiering van de sociale zekerheid heeft voornamelijk betrekking op de 
globale beheren ten belope van 12.746,7 miljoen euro. De alternatieve financiering van de 
geneeskundige verzorging is goed voor 2.799,8 miljoen euro ten voordele van het RIZIV. Er 
vloeien ook middelen naar andere domeinen voor in totaal 99,6 miljoen euro: zo worden 
er ontvangsten toegekend aan de RVA voor het betaald educatief verlof, voor de adminis-
tratiekosten van de PWA, voor de startbaanovereenkomsten en voor de sociale economie, 
naar de RSZPPO voor de veiligheidscontracten, naar het Fonds voor Beroepsziekten (voor 
het Asbestfonds) en naar het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO).

Toewijzing van andere ontvangsten
Van de toewijzingsfondsen van de sociale zekerheid voor de alternatieve financiering be-
treffen twee fondsen ontvangsten van derden. Het gaat om de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid18 voor 245,7 miljoen euro en de sociale Maribel19 voor 98,8 miljoen euro. 
Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid beschouwt deze ontvangsten niet als onder-
deel van de alternatieve financiering maar als toegewezen ontvangsten opgenomen onder 
“andere ontvangsten”. De verschuldigde bedragen belopen 344,5 miljoen euro.

Toegewezen ontvangsten in 2013
Het Rekenhof controleert de bedragen die verschuldigd zijn op grond van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen en die in detail zijn weergegeven in de departementsnota’s van de 
ontwerpbegrotingen20, in de interne nota’s van de administratie die voorafgaan aan de in-
houdingen op de fiscale ontvangsten en de betaling ervan, en in het verslag aan de regering 
dat wordt opgesteld door het beheerscomité van de sociale zekerheid. Daarna controleert 
het Rekenhof of de verschuldigde bedragen tijdig bij de rechthebbenden terechtkomen.

14 Zoals aangegeven in tabel 2 bestaat dat bedrag uit 11.553,7 miljoen euro voor de Gobale Beheren, 1.889,4 miljoen 
euro voor de geneeskundige verzorging en 99,6 miljoen euro buiten Globaal Beheer. 

15 Dat bedrag bestaat uit 78,8 miljoen euro voor de Globale Beheren en 910,4 miljoen euro voor de geneeskundige 
verzorging.

16 140,4 miljoen euro voor de belasting van de voordelen gekoppeld aan de toekenning van opties op aandelen en 
10,9 miljoen euro voor de belasting van de werknemersparticipatie in het kapitaal of in de winst van de vennoot-
schappen. 

17 Voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid voorziet tabel 2 van de algemene uitgavenbegroting 
voor het jaar 2014 (Parl. St. Kamer, 31 oktober, DOC 53 3071/002, p. 657 e.v.) in veertien toewijzingsfondsen: elk 
fonds stemt overeen met één enkele toegewezen belasting. Voor de btw zijn er diverse fondsen. 

18 Titel XI van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. Het gaat om de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid die door de FOD Financiën wordt geïnd. 

19 Artikel 47 van de economische herstelwet van 27 maart 2009.
20 Zie bijvoorbeeld Parl. St. Kamer, 31 oktober 2013, DOC 53 3072/012, Verantwoordingen van de algemene uitgaven-

begroting voor het begrotingsjaar 2014, 18 FOD Financiën, p. 63 e.v.
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De volgende tabel vermeldt de bedragen die in 2013 verschuldigd waren en betaald werden 
per rechthebbende OISZ en per belasting.

In 2013 werd volgens de aanrekeningen op de toewijzingsfondsen in het kader van de alter-
natieve financiering 15.723,1 miljoen euro betaald aan de OISZ, waarvan 12.543,5 miljoen 
euro voor de Globale Beheren en 99,6 miljoen euro voor de toewijzingen buiten Globaal 
Beheer, 2.805,8 miljoen euro voor de geneeskundige verzorging en 274,2 miljoen euro voor 
de toegewezen ontvangsten.

Voor 2013 zijn de verschillen tussen de verschuldigde bedragen zoals het Beheerscomité van 
de Sociale Zekerheid ze vaststelde in zijn 48e verslag en de door het Rekenhof bij de FOD 
Financiën gecontroleerde bedragen heel klein en toe te schrijven aan het feit dat het Reken-
hof rekening heeft gehouden met het werkelijke bedrag van de fiscale ontvangsten. Voor de 
achterstallen zijn de verschillen daarentegen groter.

Het Rekenhof merkt op dat het totaal bedrag dat op 31 december 2013 nog verschuldigd was 
(267,6 miljoen euro) 106,5 miljoen euro hoger ligt dan het op 31 december 2012 verschul-
digde saldo (161,1 miljoen euro).

De bepalingen van artikel 66 van de programmawet van 2 januari 2001 zijn dermate inge-
wikkeld dat bepaalde bedragen volgens verschillende methodes worden geïndexeerd. Die 
indexaanpassingen worden verschillend geïnterpreteerd door de rechthebbenden en de 
FOD Financiën die moet instaan voor de toewijzing van de fiscale ontvangsten. Door die 
interpretatieverschillen ontstaat er achterstand bij het bepalen van de achterstallen en de 
betaling ervan.

De wet bepaalt dat bepaalde bedragen maandelijks moeten worden betaald, maar preci-
seert niet volgens welke modaliteiten dat juist moet gebeuren. De FOD Financiën bepaalt 
die maandbedragen via ingewikkelde berekeningen die onvoldoende transparant zijn. Zelfs 
als de wet voorziet in vaste bedragen verschillen de gestorte bedragen sterk van maand 
tot maand. De wetgever zou duidelijk moeten preciseren hoe die maandbedragen moeten 
worden berekend.

Tabel 2 –  Alternatieve financiering en toegewezen ontvangsten in 2013 (in miljoen euro)

Toegewezen 
belastingen 
(wettelijke  

bepalingen)

Rechtheb-
benden

Verschuldigde bedragen Betalin-
gen op 

31/12/2013

Verschul-
digd saldoAchter-

stallen 2013 Totaal

Globale beheren

Btw en Bv indien 
onvoldoende 
btw (art. 66 wet 
2/01/01)

RSZ -19,8 10.701,0 10.681,2 10.678,6 2,7

RSvZ -1,0 870,5 869,6 868,9 0,7

Rva 0,1 2,8 2,9 2,8 0,1

Totaal -20,6 11.574,3 11.553,7 11.550,3 3,4

Accijnzen 
(art. 66 wet 
2/01/01)

RSZ 0,6 62,5 63,1 63,6 -0,5

RSvZ 0,1 15,6 15,8 15,8 -0,1

Totaal 0,7 78,1 78,8 79,4 -0,6
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Roerende 
voorheffing 
(art.66 wet 
2/01/01)

RSZ 87,1 618,3 705,4 561,0 144,4

RSvZ 9,7 68,7 78,4 62,3 16,0

Totaal 96,8 687,0 783,8 623,3 160,5

PB, VenB en 
Bni (art.66 wet 
2/01/01)

RSZ -0,3 175,1 174,7 150,1 24,7

RSvZ 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0

Totaal -0,3 176,8 176,5 151,8 24,7

Verzekerings-
verrichtingen 
(art.66 wet 
2/01/01)

RSvZ -0,2 2,8 2,5 2,9 -0,3

Opties op aan-
delen (art.46 wet 
26/3/99)

RSZ 12,3 122,1 134,5 119,6 14,9

RSvZ 0,5 5,4 5,9 5,3 0,7

Totaal 12,9 127,5 140,4 124,9 15,5

Werknemer-
sparticipatie 
(art.36 wet 
22/12/01)

RSZ 0,9 10,1 10,9 11,0 0,0

Totaal Globale beheren 90,1 12.656,6 12.746,7 12.543,5 203,2

Geneeskundige verzorging

Btw en Bv indien 
onvoldoende 
btw (art.67 tot 
67quinquies wet 
2/01/01)

RiZiv 0,0 1.889,4 1.889,4 1.889,4 0,0

Accijnzen RiZiv 7,0 903,5 910,4 916,4 -5,9

Totaal geneeskundige  
verzorging

7,0 2.792,9 2.799,8 2.805,8 -5,9

Buiten Globaal Beheer

Btw en Bv indien 
onvoldoende 
btw (art. 66 wet 
2/01/01 en 
art. 116 wet 
26/12/06)

Rva 0,0 49,9 49,9 49,9 0,0

RSZPPO 0,0 40,9 40,9 40,9 0,0

FSO 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0

asbest-
fonds

5,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Totaal buiten Globaal Beheer 5,0 94,6 99,6 99,6 0,0

Toegewezen ontvangsten

Sociale maribel
art. 47 wet 27/03/09

RSZ 8,2 90,6 98,8 89,9 8,9

Bijzondere bijdra-
ge  art. 110 wet 
30/03/94

RSZ 50,8 194,9 245,7 184,3 61,5

Totaal toegewezen  
ontvangsten

59,0 285,5 344,5 274,2 70,3

Algemeen totaal 161,1 15.829,5 15.990,6 15.723,1 267,6

Bron: beheerscomité van de sociale zekerheid (48e verslag aan de regering) en tabellen van het Rekenhof
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Tabel 3 –  Samenvatting van alle alternatieve financieringen (alle wettelijke bepalingen – alle finan-
cieringen)

Rechthebbenden
Verschuldigde bedragen Betalingen op 

31/12/2013
Verschuldigd 

saldoAchterstallen 2013 Totaal

RSZ 139,8 11.974,6 12.114,4 11.857,9 256,5

RSvZ 9,2 964,7 973,9 957,0 17,0

Rva 0,1 52,7 52,8 52,7 0,1

RiZiv 7,0 2.792,9 2.799,8 2.805,8 -5,9

RSZPPO 0,0 40,9 40,9 40,9 0,0

FSO 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0

asbestfonds 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Totaal 161,1 15.829,5 15.990,6 15.723,1 267,6

Bron: beheerscomité van de sociale zekerheid (48e verslag aan de regering) en tabellen van het Rekenhof

1.2 Uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers

In 2013 worden de voorlopige lopende uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers 
geschat op 69.892,7 miljoen euro, dit is een stijging met 4,04 % ten opzichte van de uitga-
ven voor 2012. Ze overstijgen de begrotingsramingen met 313,6 miljoen.

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

Uitgaven 
2011

Uitgaven 
2012

Aangepaste 
begroting 

2013

Voorlopige 
uitgaven 

2013

Sociale prestaties (buiten geneeskun-
dige verzorging)

39.490,8 41.398,7 42.817,6 43.063,1

Vergoedingen (RIZIV) 5.454,8 5.890,2 6.290,7 6.234,2

Pensioenen (inclusief kapitalisatie) 19.375,0 20.693,1 21.576,6 21.693,2

Kinderbijslag 4.368,5 4.538,8 4.671,4 4.685,7

Arbeidsongevallen 192,4 200,0 204,6 206,4

Beroepsziekten 268,2 271,2 272,8 274,0

Loopbaanonderbreking, werkloosheid, 
werkloosheid met bedrijfstoeslag

9.818,1 9.875,2 9.788,1 9.957,1

Zeelieden en mijnwerkers 13,4 11,2 13,5 13,6

Welzijnsenveloppe 164,7 1,1

Betalingskosten 3,5 2,8 4,1 3,0

Administratiekosten 1.173,0 1.183,5 1.240,8 1.219,2

Externe overdrachten 23.155,5 22.469,6 23.217,5 23.423,3

Geneeskundige verzorging 22.136,0 21.534,2 22.193,2 22.443,8

Andere 1.019,5 935,4 1.024,3 979,6

intresten 15,0 6,1 6,4 3,7

Diversen 1.916,1 2.116,7 2.136,3 2.179,3

Dienstencheques 1.431,3 1.607,2 1.517,0 1.649,0
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Andere 484,8 509,5 619,3 530,3

Sociale fraude -8,4

Totale uitgaven 65.753,4 67.177,4 69.579,1 69.892,7

Bronnen: voor 2011 en 2012: Vade Mecum 2014 van de financiële en statistische gegevens over de sociale 
bescherming in België; voor de aangepaste begroting 2013: aanpassing van de begrotingen van de ont-
vangsten en de uitgaven voor het begrotingsjaar 2013; voor 2013: samengevoegde gegevens op basis van 
de cijfers die de FOD Sociale Zekerheid in maart 2014 heeft opgesteld

1.2.1	 Pensioenuitgaven
De uitgaven van de werknemerspensioenen21 zijn t.o.v. 2012 toegenomen met 4,83 % tot 
21,7 miljard euro. De uitgaven overschrijden de initiële begroting met 116 miljoen euro.

Dit is het gevolg van de onderraming van het aantal gerechtigden (+44 miljoen euro) en de 
pensioenbonus (+20 miljoen euro) en van de uitvoering van de welvaartsmaatregelen, die 
niet waren opgenomen in de initiële begroting (52 miljoen euro).

De totale kostprijs van de pensioenbonus is in 2013 opgelopen tot 132,5 miljoen euro. In 
2013 werd deze bonus voor het laatst berekend volgens de oude regeling. Vanaf 2014 trad 
een nieuwe regeling22 in werking die moet aanmoedigen om langer te blijven werken. De 
opgebouwde rechten uit de oude regeling blijven behouden.

Volgende welvaartsmaatregelen werden in 2013 uitgevoerd:

• Een verhoging met 2 % op 1 september 2013 van de pensioenen, ingegaan in 2008;
• Een verhoging met 2 % op 1 september 2013 van het gewaarborgd minimumpensioen;
• Een verhoging met 1,25 % van het minimumrecht;
• Een verhoging van het vakantiegeld met 5 %.

1.2.2	 Werkloosheidsuitgaven
De uitgaven voor werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen voor werkloosheid 
met bedrijfstoeslag en loopbaanonderbreking) bedragen 9.957,1 miljoen euro. De stijging 
met 82 miljoen euro (+0,83 %) ten opzichte van 2012 is in hoofdzaak te wijten aan een toe-
name van de werkloosheidsuitkeringen.

De werkloosheidsuitkeringen bedragen 7.513,4 miljoen euro tegenover 7.416,2 miljoen euro 
in 2012. De stijging is het gevolg van toename van zowel het aantal volledig werklozen als 
het aantal tijdelijke werklozen.

De uitkeringen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag dalen licht in vergelijking met het 
voorgaande jaar onder invloed van de daling van het aantal begunstigden in het stelsel.

21 Gecumuleerde uitgaven rust- en overlevingspensioenen, vakantiegeld, verwarmingstoelage en renten.
22 KB van 24 oktober 2013 tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet 

betreffende het generatiepact van 23 december 2005.
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Ondanks een daling van het aantal begunstigden in de stelsels van loopbaanonderbreking 
en tijdskrediet en de aanpassing van de voorwaarden voor tijdskrediet, blijven de uitgaven 
voor deze stelsels op hetzelfde niveau.

De uitgaven voor de tewerkstellingsprogramma’s bedragen in 2013 43,4 miljoen euro, tegen-
over 38,1 miljoen euro in 2012.

Opmerkelijk is de toename van de uitgaven voor outplacement. De uitgaven ervan stijgen 
met 16,7 miljoen euro in 2013, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2012.

De uitgaven voor dienstencheques blijven toenemen. De stijging ligt lager dan de voor-
gaande jaren.

1.3 Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen

In 2013 bedroegen de voorlopige uitgaven 6.504,7 miljoen euro, dit is een stijging met 4,15 % 
ten opzichte van 2012. Ze liggen 15,6 miljoen euro hoger dan de aangepaste begrotingsra-
mingen.

Tabel 5 –  Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen (in miljoen euro).

Uitgaven 
2011

Uitgaven 
2012

Aangepaste 
begroting 

2013

Voorlopige 
uitgaven 

2013

Sociale prestaties 3.731,5 3.903,0 4.040,1 4.036,0

RIZIV-Uitkeringen 343,3 359,2 378,5 378,8

RSVZ-Pensioenen 2.952,1 3.096,5 3.195,2 3.207,7

RSVZ-Gezinsbijslag 422,9 437,3 435,4 433,5

RSVZ-Faillissementsverzekering 13,3 10,0 14,7 14,8

RSVZ-Palliatieve zorgen 0,0 0,0 1,2 1,2

Welvaartsaanpassingen 0,0 0,0 15,1 0,0

Betalings- en beheerskosten 83,1 85,0 95,3 105,7

Externe overdrachten 2.356,2 2.252,9 2.351,7 2.357,0

RIZIV-Geneeskundige verzorging 2.354,5 2.251,2 2.348,9 2.354,1

Andere 1,7 1,7 2,8 2,9

Diverse uitgaven 5,0 5,0 6,0 6,0

Totaal uitgaven 6.175,8 6.245,9 6.489,1 6.504,7

Bronnen: voor 2011 en 2012: Vade Mecum 2014 van de financiële en statistische gegevens over de sociale 
bescherming in België; voor de aangepaste begroting 2013: aanpassing van de begrotingen van de ont-
vangsten en de uitgaven voor het begrotingsjaar 2013; voor 2013: samengevoegde gegevens op basis van 
de cijfers die de FOD Sociale Zekerheid in maart 2014 heeft opgesteld



30

1.4	 Geneeskundige	verzorging

De uitgaven van de tak geneeskundige verzorging dekken:

• de verstrekkingen van geneeskundige verzorging;
• de beheerskosten van het RIZIV en van de verzekeringsinstellingen, alsook de dotatie 

aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;
• de externe overdrachten, namelijk de financiering van de ziekenhuizen en de dotatie 

aan het Fonds voor de Medische Ongevallen;
• diverse uitgaven zoals uitgaven krachtens internationale overeenkomsten, uitgaven in 

verband met het sociaal statuut en de sociale akkoorden, uitgaven voor de uitbouw van 
internetplatformen (eHealth, eMed) enz.

1.4.1 Uitgaven voor prestaties
De begrotingsdoelstelling 2012 werd bepaald op basis van de uitgavenramingen voor 
2012 en van besparingsmaatregelen opgelegd door de regering. Vanaf 2013 werd de begro-
tingsdoelstelling opnieuw vastgelegd op basis van een wettelijke groeinorm van de globale 
begrotingsdoelstelling23 bovenop de gezondheidsindex.

Voor 2013 werd de groeinorm ten opzichte van de globale begrotingsdoelstelling van 
2012 vastgelegd op 2 % vermeerderd met de geschatte gezondheidsindex, zijnde 1,9 % voor 
2013. Daarbovenop komt 40 miljoen euro voor nieuwe jobs in de non-profitsector. De globa-
le begrotingsdoelstelling voor de verzekering geneeskundige verzorging voor 2013 bedraagt 
daardoor 26.676,6 miljoen euro.

Realisaties van 2013 in vergelijking met die van voorgaande jaren

Grafiek 3 –  Evolutie van de prestaties inzake geneeskundige verzorging: totaal (in miljoen euro)
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Grafiek 4 –  Evolutie van de prestaties inzake geneeskundige verzorging per sector (in miljoen euro)
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Bron: grafiek opgesteld door het Rekenhof op basis van de publicatie van het RIZIV van 11 april 2014 
“Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging – December 
2013” 

De prestaties inzake geneeskundige verzorging belopen 25.685,7 miljoen euro24 in 2013. De 
stijging ervan met 700,8 miljoen euro25 in vergelijking met 2012 (+2,8 %) is voornamelijk 
toe te schrijven aan de evolutie van de medische erelonen (+179,7 miljoen euro, d.i. +2,5 %), 
de verpleegdagen (+149,9 miljoen euro, d.i. +2,8 %), de prestaties in de rust- en 
verzorgingstehuizen26 (+148,0 miljoen euro of +6,0%) en de verpleegkosten (+74,2 miljoen 
euro, d.i. +6,2%). Net zoals in 2012 zijn de uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen in 
2013 gedaald (-97,1 miljoen euro, d.i. -2,4%).  

Realisaties 2013 in vergelijking met de (globale en partiële27) begrotingsdoelstellingen 
In 2013 blijven de realisaties inzake geneeskundige verzorging 990,9 miljoen euro onder de 
begrotingsdoelstelling, berekend volgens de wettelijke groeinorm (26.676,6 miljoen euro). 
De regering heeft beslist dat niet meer mag worden uitgegeven dan het bedrag van de 
begrotingsdoelstelling, verminderd met 418,9 miljoen euro)28. Die vermindering verklaart 
de helft van de onderbenutting. 

24 Tabel van de FOD Sociale Zekerheid van 8 mei 2014. Het document “Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de 
verzekering geneeskundige verzorging – December 2013” van het RIZIV vertoont een verschil van 6,6 miljoen euro met 
deze tabel, omdat het geen rekening houdt met de uitgaven voor contraceptie. Dat bedrag wordt in de grafiek 
meegenomen in de rubriek Andere uitgaven.  
25 Artikel 40 van de bovenvermelde wet. 
26 Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagverzorgingscentra. 
27 De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging is uitgesplitst in partiële 
begrotingsdoelstellingen die verband houden met de sectoren (er zijn nagenoeg 40 sectoren en die vertegenwoordigen 
de medische verstrekkingen, de tandheelkundige verstrekkingen, de geneesmiddelen enz.). 
28 D.i. 346,1 miljoen euro bij de initiële opmaak van de begroting 2013 en 72,8 miljoen euro bij de 
begrotingsaanpassingen in maart en juni 2013. 
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te schrijven aan de evolutie van de medische erelonen (+179,7 miljoen euro, d.i. +2,5 %), de 
verpleegdagen (+149,9 miljoen euro, d.i. +2,8 %), de prestaties in de rust- en verzorgings-
tehuizen26 (+148,0 miljoen euro of +6,0 %) en de verpleegkosten (+74,2 miljoen euro, d.i. 
+6,2 %). Net zoals in 2012 zijn de uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen in 2013 ge-
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In 2013 blijven de realisaties inzake geneeskundige verzorging 990,9 miljoen euro onder de 
begrotingsdoelstelling, berekend volgens de wettelijke groeinorm (26.676,6 miljoen euro). 
De regering heeft beslist dat niet meer mag worden uitgegeven dan het bedrag van de be-
grotingsdoelstelling, verminderd met 418,9 miljoen euro28. Die vermindering verklaart de 
helft van de onderbenutting.

De begrotingsdoelstelling omvat ook bedragen die moeten worden geneutraliseerd om een 
vergelijking te kunnen maken met de geboekte uitgaven. Dat is het geval voor 146 miljoen 
euro aan kosten voor buitenlandse verzekerden, die zowel vervat zijn in de partiële begro-

24 Tabel van de FOD Sociale Zekerheid van 8 mei 2014. Het document “Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de 
verzekering geneeskundige verzorging – december 2013” van het RIZIV vertoont een verschil van 6,6 miljoen euro 
met deze tabel, omdat het geen rekening houdt met de uitgaven voor contraceptie. Dat bedrag wordt in de grafiek 
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25 Artikel 40 van de bovenvermelde wet.
26 Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagverzorgingscentra.
27 De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging is uitgesplitst in partiële be-

grotingsdoelstellingen die verband houden met de sectoren (er zijn nagenoeg 40 sectoren en die vertegenwoordi-
gen de medische verstrekkingen, de tandheelkundige verstrekkingen, de geneesmiddelen enz.).

28 D.i. 346,1 miljoen euro bij de initiële opmaak van de begroting 2013 en 72,8 miljoen euro bij de begrotingsaanpas-
singen in maart en juni 2013.
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tingsdoelstelling van de ziekenhuizen en in de administratieve begroting. Dat is ook het 
geval voor 94,1 miljoen euro aan diverse negatieve uitgaven29, 12,3 miljoen euro voor het 
Fonds voor de Medische Ongevallen en voor gereserveerde bedragen voor 97,1 miljoen euro.

De elementen waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de partiële begro-
tingsdoelstellingen, worden op jaarbasis berekend. In de realisaties worden de nieuwe ini-
tiatieven en de positieve maatregelen (ten gunste van de sectoren) enerzijds en de bespa-
ringsmaatregelen anderzijds, echter becijferd vanaf de datum waarop ze effectief werden 
toegepast. De verschillen tussen de realisaties en de bedragen die voor de maatregelen in 
kwestie werden begroot, worden aangeduid als “gereserveerde bedragen”.

Als die verschillende elementen worden geneutraliseerd, blijven de realisaties 222,5 miljoen 
euro onder de begrotingsdoelstelling30.

Bij meer dan vier vijfde van de sectoren blijven de realisaties onder de partiële begrotings-
doelstellingen, voor in totaal 576,5 miljoen euro31. De prestaties van geneeskundige verzor-
ging liggen vooral in de volgende domeinen lager dan de begrotingsdoelstellingen:

• de verpleegdagen (- 202,6 miljoen euro, d.i. -3,5 %)32;
• de medische erelonen (- 99,8 miljoen euro, d.i. -1,3 %)33;
• de functionele revalidatie (- 52,8 miljoen euro, d.i. -8,5 %);
• de maximumfactuur (- 41,9 miljoen euro, d.i. -11,2 %);
• de implantaten (- 37,6 miljoen euro, d.i. -5,4 %);
• dialyse (-18,6 miljoen euro, d.i. -4,3 %);
• verpleging (-16,4 miljoen euro, d.i. -1,3 %);
• diverse prestaties (-16,1 miljoen euro, d.i. -65,8 %);
• de bandagisten en orthopedisten (-15,6 miljoen euro, d.i. -5,4 %).

Tot slot is het zo dat bij één zesde van de sectoren de realisaties in totaal 27,6 miljoen euro 
hoger liggen dan de partiële begrotingsdoelstellingen34. De belangrijkste overschrijding 
doet zich voor in de sector van de farmaceutische verstrekkingen (+8,5 miljoen euro, d.i. 
+0,2 %). De partiële begrotingsdoelstelling van deze sector werd in 2013 echter wel met 
120,5 miljoen euro verminderd ten opzichte van 2012.

29 In de begrotingsdoelstelling opgenomen uitgaven waarvan de realisaties elders geboekt worden. Het mechanisme 
van de negatieve uitgaven wordt gebruikt om dubbele boekingen te vermijden. Voor 2013 zijn er dergelijke diverse 
negatieve uitgaven bij het kankerplan, de pneumokokken, de maatregelen BFM 2010, enz.

30 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging – December 2013, 
Nota CGV 2014/139 11 april 2014, gewijzigd ten belope van een bedrag van 6,6 miljoen euro (in verband met de 
uitgaven voor contraceptie) dat niet in de nota is opgenomen.

31 Ibidem.
32 Dat bedrag moet echter worden gerelativeerd, want de 146 miljoen euro aan kosten voor buitenlandse verzeker-

den zijn zowel vervat in de partiële begrotingsdoelstelling van de ziekenhuizen als in de administratieve begroting.
33 Dat bedrag moet echter worden gerelativeerd gezien de bevriezing van de gereserveerde bedragen via het uitstel 

van maatregelen, meer bepaald bij het globaal medisch dossier voor 46,5 miljoen euro.
34 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging – December 2013, 

Nota CGV 2014/139 11 april 2014.
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1.4.2 Uitgaven andere dan voor prestaties
De uitgaven zonder die voor de prestaties bedragen voor 2013 volgens de tabel van de FOD 
Sociale Zekerheid van 8 mei 2014 3.769,8 miljoen euro.

1.4.3 Financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen
Bij het afsluiten van de rekeningen van de geneeskundige verzorging kunnen de verzeke-
ringsinstellingen 25 % van de begrotingsresultaten van de sector geneeskundige verzorging 
aanrekenen in hun rekeningen via het zogeheten systeem van de financiële responsabili-
sering. Als ze het boekjaar afsluiten met een tegoed, komt dat percentage terecht in hun 
bijzondere reservefondsen waarmee ze in de toekomst eventuele tekorten kunnen dekken35.

Sinds 2011 wordt het tegoed dat naar de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsin-
stellingen gaat, als volgt berekend.

Tabel 6 –  Berekening van de tegoeden die naar de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsin-
stellingen gaan (in miljoen euro)

2011 2012 2013

globale begrotingsdoelstelling 25.869,3 25.627,4 26.676,6

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks ten laste neemt -1.201,3 -1.319,0 -1.043,1

Door de begrotingsmaatregelen opgelegde onderbenutting - - -418,9

Deel van de doelstelling dat naar het evenwicht van de sociale 
zekerheid gaat

-1.093,5 -

Door de verzekeringsinstellingen te verwezenlijken begro-
tingsdoelstelling

23.574,6 24.308,3 25.214,5

Uitgaven van de verzekeringsinstellingen -23.427,3 -24.332,9 -24.950,7

Te verdelen tegoeden/tekorten 147,3 -24,6 263,8

Aandeel van 25 % dat naar de bijzondere reservefondsen 
van de verzekeringsinstellingen gaat

36,8 -6,1 65,9

Bron: RIZIV, nota CGV 2014/015 Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen. Dienstjaar 
2013.

Bij de voorlopige afsluiting van de rekeningen van de geneeskundige verzorging voor 
2013 blijkt er een tegoed te zijn. Dat toont aan dat de middelen die in 2013 ter beschikking 
van de verzekeringsinstellingen werden gesteld, globaal hoger lagen dan wat nodig was 
voor alle prestaties geneeskundige verzorging die de instellingen hebben betaald. Alle ver-
zekeringsinstellingen sluiten 2013 met een tegoed af.

In de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen36 wordt bepaald dat bij een boni de verzekeringsinstelling aan het RIZIV een bedrag 
terugstort dat gelijk is aan het verschil tussen haar aandeel in de begrotingsdoelstelling en 
de voorlopige uitgaven37. De financiële middelen die met de boni overeenstemmen, blijven 
niet ter beschikking van de verzekeringsinstellingen, maar ze worden opgenomen in de 
lopende thesauriemassa van de geneeskundige verzorging. De middelen in kwestie tellen 

35 Artikel 198 van de bovenvermelde wet.
36 Artikel 202, § 1, van de bovenvermelde wet.
37 Eventueel verminderd met de teruggestorte en niet-heropgenomen bedragen.
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mee bij het vaststellen van de liquiditeitscoëfficiënt. Als er een overschot is, worden ze dus 
teruggestort op de rekening-courant voor liquiditeitsoverschotten van het RIZIV. De ver-
zekeringsinstellingen mogen die middelen alleen gebruiken om behoeften inzake genees-
kundige verzorging te dekken.

De financiële reserves van de verzekeringsinstellingen zijn gestegen van 871 miljoen euro 
bij de voorlopige afsluiting van de rekeningen 2012 tot 1.076,1 miljoen euro bij de voorlopige 
afsluiting van de rekeningen 2013.
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Hoofdstuk 2

Analyse van de  
begrotingsmaatregelen
2.1 Inleiding

Bij de opmaak van de begroting 2012 en bij de eerste begrotingsaanpassing nam de regering 
een aantal maatregelen met betrekking tot de diverse takken van de sociale zekerheid die 
een totale besparing van nagenoeg een miljard euro moesten opleveren. Die maatregelen 
werden besproken in het Boek 2013 over de Sociale Zekerheid38. Voor de begroting 2013 wer-
den nieuwe maatregelen genomen die een totale besparing van 1,2 miljard euro moesten 
opleveren.

Het Rekenhof onderzocht de belangrijkste maatregelen die onder meer het RIZIV, de RSZ 
en de RVA betreffen39.

Allereerst onderzocht het de uitvoering van de geplande nieuwe maatregelen in 2013 alsook 
de maatregelen waartoe in vorige jaren werd beslist maar die in 2013 werden uitgevoerd. 
Het Rekenhof voerde dat onderzoek uit voor de diverse sectoren van de sociale zekerheid 
en voor de werkings- en beheerskredieten van de OISZ. De situaties op het terrein zijn nog 
altijd zeer uiteenlopend omdat bepaalde maatregelen complex en dus moeilijk uit te voeren 
zijn.

Vervolgens probeerde het Rekenhof aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal over 
de uitvoering van de begroting 2013 de opbrengst van de maatregelen te ramen. Indien er 
cijfermateriaal voorhanden is, blijkt de verwachte opbrengst veelal te worden gehaald. In 
veel gevallen is het echter moeilijk na te gaan hoeveel de maatregelen effectief hebben op-
gebracht, hetzij omdat de maatregelen pas recent in werking zijn getreden, hetzij omdat er 
geen meetinstrumenten zijn, hetzij omdat in bepaalde gevallen het effect van de maatrege-
len niet kan worden geïdentificeerd in de massa uitkeringen.

Bepaalde maatregelen tegen sociale fraude waren om diverse redenen eind 2013 nog niet 
operationeel. Het is bovendien nog moeilijker te becijferen hoeveel de maatregelen 2013 zul-
len opbrengen omdat de rapportering erover onvolledig en fragmentarisch is.

2.2 RIZIV

2.2.1	 Sector	van	de	farmaceutische	specialiteiten
In 2013 keurde de regering tien nieuwe maatregelen goed om de uitgaven te drukken in de 
sector van de geneesmiddelen en om de ontvangsten van het RIZIV op te krikken. Boven-

38 Rekenhof, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 2013, p. 39-73. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
39 Voor de RVP is er in deel III van dit Boek een apart artikel gewijd aan de uitvoering van de pensioenhervormingen.



36

dien werden in 2013 twee besparingsmaatregelen ingevoerd die voor 2012 waren goedge-
keurd maar werden uitgesteld.

De ministerraad van 30 november 2012 besliste tot een eerste reeks maatregelen die een be-
sparing van naar schatting 126,78 miljoen euro moesten opleveren. Gezien de begrotings-
realisaties van het eerste kwartaal bleek het noodzakelijk bijkomende besparingen door te 
voeren voor een bedrag van 15,30 miljoen euro. Die beslissing werd genomen in de minis-
terraad van 26 april 2013. Na een tweede begrotingscontrole schroefde de ministerraad van 
12 juli 2013 de aan de farmaceutische sector opgelegde besparingen terug door een maatre-
gel die naar schatting 3,75 miljoen euro moest opleveren, later in werking te laten treden.

De maatregelen zouden op die manier een globale besparing van 138,33 miljoen euro moe-
ten opleveren. Het Rekenhof heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de 
maatregelen en schat dat ze voor de verzekering geneeskundige verzorging een besparing 
van ongeveer 120 miljoen euro hebben opgeleverd.

2.2.1.1	 Door	elke	farmaceutische	firma	regelbare	prijsdalingen
In 2013 kregen de farmaceutische firma’s twee regelbare prijsdalingen opgelegd, die in wer-
king traden op 1 april 2013.

De eerste daling beoogde alle vergoedbare specialiteiten. De firma’s konden kiezen op welk 
product ze de prijsdaling zouden doorvoeren, maar de globale besparing voor de verzeke-
ring geneeskundige verzorging moet minstens gelijk zijn aan 1,95 % van de omzet die in 
2011 op de Belgische markt werd gerealiseerd voor vergoedbare specialiteiten. Bij de begro-
tingsopmaak werd ervan uitgegaan dat die maatregel 52,97 miljoen euro zou opleveren.

De tweede prijsdaling kaderde in een prijsvergelijking. Sinds 2012 brengen de farmaceu-
tische firma’s het RIZIV elk jaar op de hoogte van de prijzen die ze in bepaalde landen40 
hanteren voor hun actieve bestanddelen die al vijf à twaalf jaar vergoedbaar zijn. De re-
gering was van plan om vanaf 2012 prijsdalingen op te leggen voor bepaalde specialiteiten 
die in België meer kosten dan in het buitenland, maar die maatregel werd uitgesteld. Op 
1 april 2013 zagen de firma’s zich verplicht de prijs van die specialiteiten terug te schroeven. 
Ze konden de prijsdaling ook afwentelen op een andere vergoedbare specialiteit van hun 
keuze, zolang dat een even grote globale besparing zou opleveren voor de verzekering ge-
neeskundige verzorging. Die tweede regelbare prijsdaling moest een besparing van naar 
schatting acht miljoen euro opleveren.

Volgens het RIZIV hebben de twee regelbare prijsdalingen in 2013 een besparing van 
69,83 miljoen euro opgeleverd. Het instituut kan echter niet garanderen dat die raming 
uitsluitend voortvloeit uit de regelbare prijsdalingen en niet uit andere prijsdalingen die 
op hetzelfde moment voor dezelfde specialiteiten werden doorgevoerd. Er kunnen immers 
gelijktijdig verschillende prijsdalingen worden toegepast op eenzelfde geneesmiddel en het 
kan dan gaan om regelbare prijsdalingen, verplichte prijsdalingen omdat er een generisch 
alternatief op de markt komt, of recurrente prijsdalingen waaraan oude geneesmiddelen 
onderworpen zijn.

40 Duitsland, Frankrijk, Nederland, Ierland, Finland en Oostenrijk.
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2.2.1.2	 Terugbetalingsplafond	 voor	 bepaalde	 klassen	 van	 geneesmiddelen	 buiten	 
octrooi

De regering heeft eerst en vooral beslist de terugbetaling te plafonneren van bepaalde klas-
sen van geneesmiddelen buiten octrooi, met als doel 11,25 miljoen euro te besparen in 2013.

Het plafond moest vanaf 1 april 2013 worden toegepast, maar voor antidepressiva en behan-
delingen tegen hypertensie trad de maatregel een maand vroeger in werking41. Volgens het 
RIZIV zou de werkelijke besparing voor die geneesmiddelen 15,76 miljoen euro bedragen.

Daarna wou de regering dezelfde maatregel toepassen op geneesmiddelen tegen cholesterol 
om nog eens 6,25 miljoen euro te besparen. De nieuwe geplafonneerde terugbetaling moest 
in werking treden op 1 september 2013, maar werd pas van kracht op 1 januari 2014 voor ge-
neesmiddelen buiten octrooi42. Om tot een echte besparing te komen bij de behandelingen 
tegen cholesterol, werd de vergoedingsbasis van een geneesmiddel buiten octrooi terugge-
schroefd op 1 augustus 201343. Volgens het RIZIV heeft die maatregel in 2013 een besparing 
opgeleverd van naar schatting 10,13 miljoen euro.

2.2.1.3	 Vermindering	van	de	terugbetaling	van	bepaalde	geneesmiddelen	die	 in	het	
ziekenhuis	gebruikt	worden

In 2013 moest vijf miljoen euro worden bespaard door een vermindering van de terugbeta-
ling van bepaalde geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden. Die maatregel 
had in werking moeten treden op 1 juli 2013.

In werkelijkheid werd de tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging 
voor in het ziekenhuis afgeleverde contrastmiddelen met 10 % verminderd vanaf 1 janu-
ari 201344.

Het RIZIV heeft de financiële impact van de maatregel niet geëvalueerd. Nadat het Reken-
hof voor de contrastmiddelen de evolutie van de kosten en van de terugbetaalde hoeveelhe-
den onderzocht, schat het dat er effectief 8,6 miljoen euro bespaard is45.

2.2.1.4	 Vermindering	van	de	voorgeschreven	hoeveelheden
De regering heeft in een besparing van 6,25 miljoen euro voorzien door het volume aan 
voorgeschreven geneesmiddelen te verminderen. Die vermindering moest bereikt worden 
door het gedrag van de voorschrijvers te veranderen via individuele feedback in december 
2012. Bovendien moest er in het tweede semester van het jaar 2013 een controle op de “grote 
voorschrijvers” plaatsvinden.

In werkelijkheid kregen 10.000 huisartsen in maart 2013 individuele feedback over hun 
voorschrijfgedrag. Die feedback ging over het voorschrijven van antibiotica en van de voor-
naamste behandelingen tegen cholesterol en maagzweren.

41 Ministerieel besluit van 16 april 2013 tot wijziging van de lijst van terug te betalen specialiteiten.
42 Ministerieel besluit van 18 juni 2013 tot wijziging van de lijst van terug te betalen specialiteiten.
43 Ministerieel besluit van 17 december 2013 tot wijziging van de lijst van terug te betalen specialiteiten.
44 Artikel 13 van de programmawet van 27 december 2012.
45 Voor deze schatting heeft het Rekenhof de volgende berekening uitgevoerd: 
 Verbruik van 2013 aan de gemiddelde kostprijs van 2012 – verbruik van 2013 aan de gemiddelde kostprijs van 2013.
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In juni 2013 heeft het RIZIV de artsen gecontacteerd die als “grote voorschrijvers” werden 
beschouwd voor minstens één van de drie voornoemde klassen van geneesmiddelen en die 
elk meer dan 203.000 euro per jaar aan terugbetalingen van geneesmiddelen genereerden. 
Honderdzestig huisartsen moesten zich vóór eind augustus 2013 verantwoorden. Na analy-
se van hun uitleg heeft de profielencommissie van het RIZIV beslist hun voorschrijfgedrag 
in 2014 opnieuw te evalueren.

In juli 2013 hebben de geneesheren-specialisten feedback gekregen omtrent de voorschrij-
ving van dezelfde geneesmiddelen. Er was geen aanpak gericht op de grote voorschrijvers.

Het RIZIV heeft de financiële impact van de maatregel niet geëvalueerd.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de consumptie van antibiotica na een stijging van 3,28 % 
in 2012 effectief met 0,79 % gedaald is in 2013. Het meent dat deze vermindering overeen-
stemt met een besparing van 0,89 miljoen euro46.

Voor de twee andere klassen van geneesmiddelen leidt de vergrijzing van de bevolking tot 
een natuurlijke toename van de consumptie. De consumptie bleef dus stijgen in 2013, maar 
de stijging op jaarbasis was minder sterk dan in 2012. Voor de behandelingen tegen maag-
zweren bedroeg de stijging 7,3 % in 2012 en 6,2 % in 2013. Voor de behandelingen tegen 
cholesterol is de stijging afgenomen van 5,8 tot 3,2 %. Het Rekenhof heeft berekend dat de 
vertraging van de groei van die twee klassen van geneesmiddelen overeenstemt met een 
besparing van 4,87 miljoen euro47.

In totaal wordt de impact van deze twee maatregelen op 5,76 miljoen euro geschat.

2.2.1.5	 Terugbetaling	afstemmen	op	de	gebruikte	dosis
Om verspilling als gevolg van te grote verpakkingen van geneesmiddelen te voorkomen, 
heeft de regering beslist dat de verpakking moest worden afgestemd op de dosis die voor 
een normale behandeling gebruikt wordt. Indien de farmaceutische firma’s dat zouden wei-
geren, werd erin voorzien de terugbetaling te beperken tot de werkelijk gebruikte dosis. Die 
maatregel moest op 1 juli 2013 in werking treden. De besparing werd geschat op 13,33 mil-
joen euro voor 2013.

De maatregel werd slechts uitgevoerd voor twee specialiteiten en is op 1 augustus 2013 in 
werking getreden48. Gelet op de evolutie van de uitgaven van het RIZIV voor de betrokken 
specialiteiten in 2013, schat het Rekenhof de werkelijke besparing op 0,245 miljoen euro.

2.2.1.6	 Hervorming	van	het	systeem	voor	het	voorschrijven	en	afleveren	van	genees-
middelen	in	rusthuizen

In 2012 had de regering beslist het systeem te hervormen voor het voorschrijven en afleve-
ren van geneesmiddelen aan patiënten in rusthuizen. Het nieuwe systeem kon in 2012 niet 

46 Voor deze schatting heeft het Rekenhof de volgende berekening uitgevoerd: 
 Kostprijs voor het RIZIV als de consumptie 2013 vergelijkbaar is met die van 2012 – werkelijke kostprijs 2013.
47 Voor deze schatting heeft het Rekenhof de volgende berekening uitgevoerd: 
 Kostprijs voor het RIZIV als de toename van de consumptie in 2013 vergelijkbaar is met die van 2012 – werkelijke 

kostprijs 2013.
48 Ministerieel besluit van 18 juli 2013 tot wijziging van de lijst met de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
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ontwikkeld worden waardoor de tenuitvoerlegging van die hervorming naar 2013 uitgesteld 
werd.

Deze doelstelling werd niet concreet uitgewerkt en de hervorming werd pas in 2014 afge-
rond. Voor de begroting heeft deze maatregel dus geen impact in 2013.

2.2.1.7	 Compenserende	bijdragen	op	de	omzet	van	de	verdelers	van	farmaceutische	
specialiteiten	en	medische	voorzieningen

De regering heeft beslist een “compenserende bijdrage” te vorderen op de marketinguitga-
ven van farmaceutische bedrijven en verdelers van medische voorzieningen. De bijdrage 
stemt overeen met 0,13 % van de omzet en de opbrengst werd geschat op 7,73 miljoen euro.

De wetgeving stelt dat er een voorschot moet worden betaald dat berekend is op de omzet 
van 2012, alsook een saldo dat berekend is op die van 2013, nadat de omzet door de verdelers 
werd afgesloten en door bedrijfsrevisoren werd gecertifieerd.

Wat de medische voorzieningen betreft, heeft de wetgeving49 de inning van de bijdrage toe-
vertrouwd aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG), die de bijdrage zal innen voor rekening van het RIZIV.

In de begroting 2013 van het FAGG is de ontvangst geschat op 2,99 miljoen euro. In juni 
2014 heeft het agentschap gewezen op het feit dat het niet alle aangiftes met betrekking tot 
de omzet had ontvangen. Het heeft een effectieve ontvangst van 2,53 miljoen euro geboekt 
in 2013. Het bedrag van de ontvangst werd wel aan het RIZIV meegedeeld, maar niet naar 
het RIZIV overgeheveld bij gebrek aan een verklaring van schuldvordering. De som die het 
FAGG dus inde voor rekening van de begroting geneeskundige verzorging, is dus niet op die 
begroting terechtgekomen.

Wat de farmaceutische specialiteiten betreft, heeft de wetgeving de inning van de bij-
drage aan het RIZIV50 toevertrouwd. De bijdrage moest een ontvangst van naar schatting 
4,74 miljoen euro opleveren.

Op 31 december 2013 had het instituut in totaal 4,47 miljoen euro aan voorschotten geboekt.

2.2.1.8	 Uitbreiding	van	de	bijdragen	op	de	omzet	van	weesgeneesmiddelen
Tot 2013 waren de weesgeneesmiddelen vrijgesteld van elke bijdrage op de omzet. De rege-
ring heeft beslist om deze vrijstelling gedeeltelijk weg te werken. De verwachte ontvangst 
werd geschat op 5,8 miljoen euro voor het jaar 2013.

In werkelijkheid bleven de weesgeneesmiddelen vrijgesteld van de bestaande bijdragen, 
maar werd er een specifieke bijdrage opgelegd, namelijk de zogenaamde “weesheffing”. Die 
was voor het eerst van toepassing in 2013.

49 Wat de medische voorzieningen betreft, werd de bijdrage opgelegd door artikel 19 van de programmawet van  
27 december 2012.

50 Artikel 9 van de programmawet van 27 december 2012.



40

De wetgeving51 stelt dat er een voorschot moet worden betaald vóór 1 juni 2013 en een 
eindsaldo vóór 1 juni 2014. Voor 2013 heeft het RIZIV een effectieve ontvangst geboekt van 
vier miljoen euro aan voorschotten op de weesheffing.

2.2.2 Sector van de artsen
De regering heeft in de Ministerraad van 30 november 2012 vier nieuwe maatregelen 
goedgekeurd om de uitgaven inzake medische erelonen te verminderen met 106,3 miljoen 
euro op jaarbasis. De regering heeft de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen 
(NCGZ) echter de mogelijkheid gelaten om alternatieve maatregelen voor te stellen voor 
zover die het vastgelegde bedrag aan besparingen respecteren.

In de Ministerraad van 26 april 2013 werden twee bijkomende besparingsmaatregelen ten 
belope van 16,25 miljoen euro goedgekeurd.

De regering besliste bovendien om eerder besliste maatregelen (in verband met het “globaal 
medisch dossier”, de “zorgtrajecten” en “menselijk weefsel”) ten belope van 57,52 miljoen 
euro andermaal uit te stellen.

2.2.2.1	 Beslissingen	in	de	Ministerraad	van	30	november	2012	
De eerste maatregel die door de Ministerraad van 30 november 2012 werd genomen, be-
stond erin de indexering van de medische erelonen te beperken. In plaats van ze te in-
dexeren met een percentage van 2,76 % dat gebaseerd is op de gemiddelde stijging van de 
gezondheidsindex tussen maart en juni 2012 in vergelijking met de gemiddelde stijging van 
de gezondheidsindex tussen maart en juni 2011, worden ze afzonderlijk geïndexeerd naar-
gelang de betrokken deelsector. De indexering bedraagt 0,71 % voor de klinische biologie, 
1,29 % voor de medische beeldvorming en 1,30 % voor de speciale verstrekkingen, heel-
kunde, gynaecologie, forfaits en andere. Het doel was 82,27 miljoen euro te besparen52. Dat 
bedrag komt overeen met de overschrijding in die deelsectoren in 2012, die structureel zou 
worden als ze niet gecompenseerd wordt.

De tweede maatregel beoogde 20 miljoen euro in te houden op de erelonen voor medische 
beeldvorming om de medische bestraling te beperken.

De twee andere maatregelen, ten belope van 4 miljoen euro, beoogden enerzijds de finan-
ciering van de telematicapremie voor huisartsengeneeskunde te verminderen en anderzijds 
de kosten voor in-vitrofertilisatie te drukken.

De NCGZ heeft nieuwe alternatieve structurele maatregelen voorgesteld om de door de 
regering gevraagde globale besparing te verwezenlijken53. Uiteindelijk komen de door de 
NCGZ voorgestelde besparingsmaatregelen voor 2013 zo neer op een globaal bedrag van 
136,17 miljoen euro in volle jaren54. Ze bestaan uit:

51 Bepaling ingelast in artikel 191, 15°terdecies, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

52 De besparingen bedragen 26,07 miljoen euro in de klinische biologie, 17,39 miljoen euro in de medische beeldvor-
ming en 38,81 miljoen euro in de andere deelsectoren.

53 Met uitzondering van de maatregel betreffende de in-vitrofertilisatie ten belope van 1 miljoen euro.
54 Behalve het bedrag dat gereserveerd werd voor het globaal medisch dossier, de zorgtrajecten en menselijk weef-

sel.
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• de beperking van de indexering tot 1 %, 1,5 % of 2 % in de diverse deelsectoren, ten be-
lope van 97,66 miljoen euro;

• een structurele besparing van 20 miljoen euro in de medische beeldvorming dankzij een 
volume-effect en een voorlopige besparing van 8,08 miljoen euro door de terugbetaling 
voor verstrekkingen inzake echocardiografie en coronarografie te verminderen;

• een besparing op de accreditaties van 11,96 miljoen euro.

Bovendien heeft de NCGZ nieuwe initiatieven voorgesteld ten belope van 32 miljoen euro, 
namelijk:

• stimulansen om huisartsen en geneesheren-specialisten ertoe aan te zetten zich te con-
ventioneren, voor 8,76 miljoen euro;

• 8,54 miljoen euro in het kader van raadplegingen en toezichtshonoraria voor geneeshe-
ren-specialisten (neurologie, pediatrie, pneumologie, reumatologie, geriatrie, dermato-
venerologie);

• 5,05 miljoen euro voor de technische verstrekkingen van geneesheren-specialisten 
(buik- en borstchirurgie, reconstructieve borstchirurgie, fysische geneeskunde en func-
tionele revalidatie, autoplastiek);

• 6 miljoen euro voor de huisartsenwachtposten en vergelijkbare projecten;
• 3,65 miljoen euro als ereloonsupplement van huisartsen voor avonddiensten en hun be-

schikbaarheid voor de wachtdienst.

Die voorstellen liggen 1,1 miljoen euro lager dan het globale besparingsbedrag dat door de 
regering was opgelegd. Dat bedrag zal gerecupereerd moeten worden in het kader van het 
begrotingsjaar 2014.

De maatregelen werden op 1 februari 2013 ingevoerd55. Op basis van de beschikbare gege-
vens voor 2013 denkt het RIZIV dat de verwachte besparingen gerealiseerd zijn.

Bij die maatregelen komt de bevriezing van de maatregelen rond het globaal medisch dos-
sier, de zorgtrajecten en menselijk weefsel.

2.2.2.2	 Beslissingen	in	de	Ministerraad	van	26	april	2013	
De Ministerraad heeft beslist de forfaits per voorschrift voor klinische biologie te verminde-
ren om 10,90 miljoen euro te besparen in 2013. Deze maatregel werd op 1 november 2013 uit-
gevoerd - wat twee maanden later was dan gepland – door de forfaits per voorschrift lineair 
met 9 % te verminderen56, wat neerkomt op een besparing van slechts 8,09 miljoen euro 
in vergelijking met de verwachte 10,90 miljoen euro. De extra besparing op jaarbasis zal in 
2014 gecompenseerd worden door de invoering van een nieuw forfaitair ereloon per hande-
ling of een dagforfait57.

55 Met uitzondering van de maatregelen betreffende de deelsector Diversen die op 1 januari 2013 ten uitvoer werden 
gelegd.

56 Via het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot 
vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische 
biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze 
verstrekkingen.

57 Het koninklijk besluit voor deze compensatie was op 31 augustus 2014 nog niet gepubliceerd maar zou een terug-
werkende kracht moeten hebben tot 1 januari 2014 zodat de besparing op jaarbasis 33,14 miljoen euro bereikt. 
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Bovendien moest de verrekening van het elektrocardiogram tijdens hospitalisatie in de 
dagprijs van het ziekenhuis 5,4 miljoen euro opbrengen. Die maatregel werd geschrapt en 
vervangen door diverse besparingsmaatregelen betreffende de verstrekkingen inzake car-
diologie, reanimatie, heropnames en de klinische biologie, alsook de medische beeldvor-
ming. Die vervangingsmaatregelen werden op 1 januari 2014 geïmplementeerd of zijn nog 
niet van toepassing (reanimatie). Er is dus geen impact op het jaar 2013.

2.2.3 Sector van de implantaten

2.2.3.1	 Afschaffing	van	de	indexering
De indexering van de verstrekkingen werd geraamd op 19,44 miljoen euro volgens de schat-
tingen van het RIZIV. De Ministerraad van 30 november 2012 heeft beslist de indexering 
van de verstrekkingen in 2013 te schrappen.

2.2.3.2	 Forfaits	voor	klein	materiaal
De maatregel in verband met de forfaits voor klein materiaal in ziekenhuizen, die op jaarba-
sis een besparing van 20 miljoen euro zou opleveren en voor 1 juli 2012 voorzien was, werd 
niet uitgevoerd.

Ter vervanging van de onuitgevoerde maatregel heeft de Overeenkomstencommissie Ver-
strekkers van Implantaten – Verzekeringsinstellingen in haar vergadering op 4 juli 2013 be-
slist alle terugbetalingen met 3,08 % te verminderen, met uitzondering van de implan-
teerbare hartdefibrillatoren, hun elektroden en de heroplaadbare neurostimulatoren. Die 
wijzigingen zijn op 1 oktober 2013 in werking getreden en zorgden voor een besparing van 
vijf miljoen euro. De verwachte besparing zou vanaf 2014 volledig moeten worden gereali-
seerd.

2.2.4	 Sector	van	de	ziekenhuizen
Tot de vier besparingsmaatregelen in de sector van de ziekenhuizen werd enerzijds beslist 
in het kader van de vastlegging van de begroting geneeskundige verzorging in de Minis-
terraad van 30 november 2012 en anderzijds door de Ministerraad van 26 april 2013, voor 
een totaal bedrag van 33,10 miljoen euro op jaarbasis. De totale besparing in 2013 bedraagt 
24,61 miljoen euro.

2.2.4.1	 Nierinsufficiëntie
De financiering van gespecialiseerde zorg m.b.t. nierinsufficiëntie (dialyse) zou op 1 janu-
ari 2013 herzien worden om een besparing van 10 miljoen euro te realiseren. Dat te besparen 
bedrag werd te bewarenden titel geheven op de indexeringsmassa van de forfaits (5,66 mil-
joen euro) en medische erelonen (4,34 duizend euro) voor dialyse.

De maatregel m.b.t. de indexeringsmassa van de ziekenhuisforfaits werd met een vertra-
ging van drie maanden ingevoerd. Er werd in een inhaalbedrag voorzien om de periode van 
1 januari tot 1 april 2013 te compenseren en aldus de geplande besparing in acht te nemen.

2.2.4.2	 Vermindering	van	het	budget	van	financiële	middelen	(BFM)
De vereiste besparingen in het budget van financiële middelen bevatten twee componen-
ten, namelijk het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.
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De door het BFM aan de ziekenhuizen toegekende provisies om de kredietlasten op korte 
termijn (onderdeel A2) te dekken, werden gereduceerd als gevolg van de werkelijk gehan-
teerde intrestvoeten. Deze maatregel is op 1 januari 2013 in werking getreden en moest 
zorgen voor een besparing van 13,1 miljoen euro op jaarbasis.

Bovendien werd onderdeel B4 van het BFM ter dekking van de proefprojecten op 1 janua-
ri 2013 met 3,5 miljoen euro gereduceerd voor de algemene ziekenhuizen en met 1,5 miljoen 
euro voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Tot slot werd ook onderdeel B1 van het BFM ter financiering van onder meer de algemene 
kosten, onderhoud en verwarming vanaf 1 juli 2013 ook gereduceerd, en dat op structu-
rele wijze om het rationele beheer van ziekenhuizen aan te moedigen. De besparing voor 
2013 werd geschat op 2,5 miljoen euro.

Deze maatregelen hebben in 2013 voor de volgende besparingen gezorgd:

• 9,67 miljoen euro58 (vermindering van de door het BFM aan de ziekenhuizen toege-
kende provisies om de kredietlasten op korte termijn te dekken);

• 3,69 miljoen euro59 (vermindering van onderdeel B4 van het BFM ter dekking van de 
proefprojecten);

• 1,25 miljoen euro60 (vermindering van onderdeel B1 van het BFM).

De reden voor de verschillen tussen de besparingen op jaarbasis en de gerealiseerde be-
sparingen ligt volgens de FOD Volksgezondheid in het feit dat de “RIZIV-begroting” reke-
ning houdt met een achterstal van betaling van twee maanden (de begroting van 2013 heeft 
betrekking op de referentieperiode 1/11/2012 – 31/10/2013, dus tien maanden in 2013) en de 
begroting van de FOD Volksgezondheid met een achterstal van betaling van zes maanden.

2.2.5	 Plasmaproducten
Een hervorming van de stabiele plasmaproducten moest op 1 juli 2013 in werking treden en 
voor een besparing van 9,48 miljoen euro op jaarbasis zorgen.

Aangezien de wet met betrekking tot de hervorming nog niet gepubliceerd is, was de her-
vorming op 31 augustus 2014 niet uitgevoerd.

2.2.6	 Kinesitherapeuten
De Ministerraad van 21 december 2011 had beslist om op 1 januari 2012 slechts een gedeel-
telijke indexering van de verstrekkingen door te voeren, wat neerkwam op een besparing 
van 8,60 miljoen euro.

De overeenkomstencommissie heeft een extra verhoging van de index tot 2,99 % (in plaats 
van 1,577 %) goedgekeurd in ruil voor twee alternatieve besparingsmaatregelen, namelijk 
de schrapping van kleine behandelingen en van dagelijkse tweede behandelingen, alsook 

58 Waarvan 8,21 miljoen euro voor het RIZIV en 1,46 miljoen euro voor de FOD Volksgezondheid.
59 Waarvan 3,13 miljoen euro voor het RIZIV en 0,56 miljoen euro voor de FOD Volksgezondheid.
60 Deze besparing werd volledig door het RIZIV gerealiseerd.
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een vermindering van de forfaitaire tussenkomst voor verplaatsingskosten. Die overeen-
komst is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Op 1 juli 2013 werden de honoraria die in januari 2013 op nul gezet werden voor de tweede 
behandeling voor zware pathologie, opnieuw met een geschatte kost van 1,07 miljoen euro 
toegewezen (buiten index 2013). In de begroting 2014 werd in een compenserende maatre-
gel voor hetzelfde bedrag voorzien. De begroting 2014 van de sector kinesitherapie bevat 
volgens de technische ramingen van het RIZIV echter voldoende marge zodat compense-
rende besparingsmaatregelen niet nodig zijn.

2.2.7 Gereserveerde bedragen61

De Ministerraad van 30 november 2012 heeft beslist om de in de technische ramingen 
2013 van het RIZIV geïdentificeerde gereserveerde bedragen voor in totaal 31,70 miljoen 
euro, geheel of gedeeltelijk te bevriezen in 2013. Dat bedrag heeft betrekking op 44 initiatie-
ven die tussen april 2013 en 1 januari 2014 zouden worden uitgevoerd62. Slechts vijf betrok-
ken initiatieven werden in 2013 uitgevoerd zodat de gerealiseerde besparing 50,39 miljoen 
euro bedroeg.

Bovendien heeft de Ministerraad op 30 maart 2013 beslist om de hervorming van de ver-
hoogde tegemoetkoming naar 1 januari 2014 te verschuiven, wat een extra besparing van 
1,58 miljoen euro oplevert.

Tot slot heeft de Ministerraad bij de begrotingsaanpassing van 12 juli 2013 beslist om op-
nieuw initiatieven voor een bedrag van 34,05 miljoen euro te bevriezen. De initiële gereser-
veerde bedragen beliepen 71,34 miljoen euro. Door de uitgestelde uitvoering van die initi-
atieven (23 van de 29 initiatieven werden naar 2014 verschoven) bedraagt het uitgespaarde 
bedrag in de begrotingsdoelstelling 81,31 miljoen euro.

2.2.8	 Vermindering	van	de	uitgaven	buiten	de	begrotingsdoelstelling
De Ministerraad van 30 november 2012 heeft beslist bepaalde uitgaven buiten de begro-
tingsdoelstelling te verminderen voor een totale som van 13,38 miljoen euro.

Een eerste besparing bestaat erin de verminderingen op de bijdrage op de omzet voor on-
derzoek en ontwikkeling, marketing en kmo met 6,1 miljoen euro te verlagen. Aangezien 
de initiële uitgaven in deze categorie relatief hoog geraamd waren, werd geen specifieke 
maatregel ingevoerd om de verwachte besparing te verwezenlijken.

De tweede maatregel houdt een vermindering met vijf miljoen euro in van de uitgaven op-
genomen in artikel 56 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat ervoor zorgt dat het RIZIV 
overeenkomsten kan sluiten voor onderzoek en vergelijkende studies van bepaalde model-

61 De elementen die in overweging worden genomen bij de vaststelling van de begrotingsdoelstellingen per sector 
worden op jaarbasis berekend. In de realisaties worden enerzijds de nieuwe initiatieven en positieve maatregelen 
(in het voordeel van de sectoren) en anderzijds de besparingsmaatregelen berekend in functie van de dag waarop 
ze effectief in werking treden. De verschillen tussen de verwachte realisaties en de voor die maatregelen gebud-
getteerde bedragen worden “gereserveerde bedragen” genoemd.

62 Zestien initiatieven voorzagen in een uitvoering op 1 januari 2014.
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len van verstrekking en financiering van geneeskundige verzorging. Slechts één project 
werd naar 2014 verschoven om deze besparing te realiseren.

De derde maatregel beoogt de campagne-uitgaven met 1,2 miljoen euro te verminderen. 
Enkel de campagnes in verband met antibiotica, generische geneesmiddelen en medische 
beeldvorming werden weerhouden om de verwachte besparing uit te voeren.

Tot slot was er voor de maatregel ter vermindering van de expertise-uitgaven met 0,5 mil-
joen euro geen specifieke maatregel nodig en de geplande maatregel ter vermindering van 
de uitgaven voor oorlogsinvaliden met 0,6 miljoen euro is zonder voorwerp gebleven63.

2.3 RSZ

2.3.1	 Inning	van	de	bijdrage	van	8,86	%	op	de	aanvullende	pensioenen
Eind 2012 heeft de regering een maatregel genomen om de inning te optimaliseren van de 
bijzondere bijdrage van 8,86 % verschuldigd op de premies die gestort zijn in het kader van 
een sectoraal aanvullend pensioenstelsel. Het is daardoor niet langer de werkgever maar de 
inrichter van het sectorale pensioenstelsel64 die de bijdrage moet betalen. De inrichter kan 
een overeenkomst sluiten met de RSZ. De RSZ int dan de premies en bijdragen en stort het 
saldo aan de inrichter terug na de heffing van de bijdrage.

Een koninklijk besluit bepaalt dat de maatregel op 1 januari 2014 in werking treedt. De 
uitwerking zal pas duidelijk worden vanaf maart 2015, aangezien de aangifte voor bepaalde 
sectoren jaarlijks plaatsvindt.

2.3.2	 Bijdrage	van	13,07	%	op	de	niet-recurrente	voordelen	(NRV)
Het plafond voor de niet-recurrente voordelen werd op 1 januari 2013 niet enkel tot 3.100 euro 
opgetrokken, er werd ook een nieuwe solidariteitsbijdrage ingevoerd. Ze bedraagt 13,07 % 
en komt bij de bijdrage van 33 % op de NRV die de werkgever reeds voor zijn rekening 
moet nemen. In 2012 bedroegen de inkomsten uit NRV 122.095.000 euro. In 2013 zou dat 
190.422.000 euro zijn65.

2.3.3 Responsabilisering van de werkgevers op het vlak van economische werkloos-
heid

De wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen bevat de modaliteiten66 voor de bere-
kening van de responsabiliseringsbijdrage voor economische werkloosheid. Zoals voor de 
bijdrage die al meerdere jaren van toepassing is in de bouwsector, werd een debetbericht 
gestuurd aan de werkgevers die de bijdrage verschuldigd zijn.

63 Een deel van de begroting (0,7 miljoen euro) werd immers overgeheveld naar de druk van voorschriftenboekjes.
64 Bv. de gas- en electriciteitsindustrie, de gezondheidsinstellingen en –diensten.
65 Laatst beschikbare cijfers: maart 2014.
66 De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft de responsabileringsbijdrage wegens econo-

mische werkloosheid uitgebreid naar alle sectoren door wijziging van het artikel 38, § 3, sexies, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. De praktische toepas-
singsmodaliteiten werden echter pas beschreven in artikel 24 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepa-
lingen, die ook bovenvermeld artikel 38, § 3, sexies, wijzigt.
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Deze debetberichten voor de betaling van de bijdrage verschuldigd op basis van de aange-
geven dagen “economische werkloosheid” in het kalenderjaar 2012, werden op 30 septem-
ber 2013 gestuurd naar de werkgevers die in 2012 tot de bouwsector behoren en op 10 de-
cember 2013 naar de andere werkgevers die de bijdrage verschuldigd zijn in het kader van 
de veralgemening van de responsabilisering.

Voor de bouwsector werden 439 debetberichten verstuurd voor een bedrag van 901.655 euro. 
In de andere sectoren werden 1.618 debetberichten verstuurd voor een bedrag van 
9.859.130 euro. Daarvan is één werkgever een bedrag verschuldigd van 6.058.380,00 euro, 
dat hij betwist.

Het bedrag van de effectief geïnde bijdrage tot eind maart 2014, betaald door de bedrijven, 
bedraagt 2.347.480,00 euro.

2.3.4 Indexering van de grenzen voor “hoge lonen”
Voor lonen die hoger liggen dan 12.000 euro per kwartaal, geniet de werkgever een vermin-
dering van zijn bijdrage met 6 % op het verschil tussen de trimestriële bezoldiging en die 
grens. In 2012 werd beslist dit bedrag te indexeren aan het begin van het kwartaal dat volgt 
op elke overschrijding van de spilindex. Die maatregel moest zorgen voor een daling van 
het aantal bijdrageverminderingen voor hoge lonen en, bijgevolg, voor meer inkomsten uit 
die bijdrage (36 miljoen euro voor 2013). Bij gebrek aan geschikte tools, kan de RSZ geen 
cijfers voorleggen over de reële weerslag van de maatregel.

2.3.5 Welvaartsaanpassing
De artikelen 72 en 73 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact bevat-
ten een structureel mechanisme met als doel de inkomensvervangende uitkeringen voor 
werknemers aan te passen aan de evolutie van de algemene welvaart, op basis van parame-
ters afkomstig uit voorspellingen m.b.t. de evolutie van de sociale uitgaven op lange termijn.

Overeenkomstig het regeerakkoord werd de finaal beschikbare enveloppe voor de wel-
vaartsaanpassing voor het stelstel van de werknemers en voor het stelsel van de zelfstan-
digen verminderd met 40 %. Het initiële bedrag voor de werknemersregelingen werd vast-
gelegd op 164,1 miljoen euro, wat neerkomt op 60 % van het initieel bepaalde bedrag. De 
welvaartsaanpassing is opgenomen bij de uitgaven voor uitkeringen.

2.3.6 Overige maatregelen
De maatregelen voor de strijd tegen sociale fraude worden onder punt 2.8 uitgewerkt.

2.4 FAO

Aanpassing van de technische rentevoeten
De notificaties van de begrotingscontrole 2013 maken gewag van 5,6 miljoen euro aan extra 
ontvangsten als gevolg van de wijziging van de technische rentevoeten voor de kapitalen 
die verband houden met uitkeringen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het begrotingsresultaat wordt op 4,46 miljoen euro geraamd. Dat is minder dan verwacht 
omdat bij de raming van de maatregel geen rekening werd gehouden met de termijn die 
verzekeraars genieten om kapitalen naar het FAO door te storten.
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2.5 RKW67

Eind van de overgangsregeling voor leeftijdsbijslagen
De regering heeft beslist de jaarlijkse en maandelijkse leeftijdsbijslagen terug te schroeven. 
Dat levert zoals geraamd een besparing op van 17,04 miljoen euro.

2.6 RVA

2.6.1	 Maatregelen	in	het	kader	van	de	werkloosheidsuitkeringen

2.6.1.1	 Verhoging	van	de	leeftijd	voor	de	werkhervattingstoeslag
Vanaf 1 februari 2013 wordt de leeftijd voor de werkhervattingstoeslag (een forfaitaire uit-
kering die mag worden gecumuleerd met het loon en die oudere werknemers ertoe moet 
aanzetten opnieuw aan het werk te gaan) opgetrokken van 50 tot 55 jaar voor de nieuwe in-
stromers68. Door die maatregel is het aantal rechthebbenden ten opzichte van 2012 gedaald 
met ongeveer een derde.

2.6.1.2	 Actief	zoekgedrag	van	jongeren	aanmoedigen
Om jongeren ertoe aan te zetten werk te vinden voordat zij recht hebben op een inschake-
lingsuitkering, zal hun zoekgedrag worden geëvalueerd tussen de zevende en de twaalfde 
maand van de beroepsinschakelingstijd. In het geval van een negatieve evaluatie wordt 
het recht op inschakelingsuitkeringen met zes maanden uitgesteld. De maatregel die op 
1 augustus 2013 in werking is getreden69, heeft nog geen invloed op de uitgaven voor 2013.

2.6.1.3	 Uitkeringen	voor	tijdelijke	werkloosheid
Vanaf 1 april 2013 krijgen werknemers bij tijdelijke werkloosheid 70 % van hun loon. Het 
percentage is dus niet langer afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer. Voor ge-
zinshoofden en alleenstaanden betekent dit een lagere uitkering, terwijl de uitkering voor 
samenwonenden ongewijzigd is gebleven70. De verlaging van de uitkeringen voor tijdelijke 
werkloosheid moest leiden tot een besparing van 51 miljoen euro. De werkelijke weerslag 
van de besparing kon niet worden becijferd.

Het was ook de bedoeling om een regeling uit te werken waarbij een werknemer, die in de 
periode van tijdelijke werkloosheid een opleiding volgt, een hogere vergoeding zou ont-
vangen. De bijkomende uitgaven voor die maatregel werden geraamd op 1 miljoen euro. De 
maatregel is in 2013 niet uitgevoerd.

67 Vanaf 30 juni 2014 is de RKW Famifed geworden in het kader van de overdrachten inzake sociale zekerheid naar 
aanleiding van de zesde staatshervorming (zie artikel in deel III van dit Boek).

68 Koninklijk besluit van 22 januari 2013 tot wijziging van de artikelen 70, 111, 114, 127, 129bis en 129ter van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

69 Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59qua-
ter/3, 59quinquies/1 en 59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering.

70 Koninklijk besluit van 28 maart 2013 tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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2.6.1.4	 Bevordering	van	de	tewerkstelling	voor	jongeren
Een eerste maatregel om de tewerkstelling van jongeren te bevorderen, bestaat in de uit-
breiding van de voorwaarden voor de activering: de doelgroep wordt uitgebreid tot de werk-
lozen jonger dan 27 jaar (vroeger: 25 jaar) en de uitkering wordt gedurende 36 maanden 
betaald (tegenover zestien maanden in het vroegere systeem). Op 31 december 2013 was het 
aantal jongeren dat een activeringsuitkering kreeg, met 2.063 gestegen ten opzichte van 
2012.

Ook het systeem van de startbaanovereenkomsten werd gewijzigd71. De bijdrageverminde-
ring voor de werkgever werd verhoogd, maar wordt slechts voor een beperkt aantal kwar-
talen toegekend. Tegelijk wordt de doelgroep van de bijdragevermindering uitgebreid door 
ook jongeren met een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs toe te laten tot het 
systeem van de startbaan.

De aanpassing aan de bijdrageverminderingen heeft geen weerslag op de uitgaven van de 
RVA. De RVA gaat alleen na of de jongeren voor wie de bijdragevermindering wordt ge-
vraagd, in aanmerking komen voor de startbaanovereenkomsten.

2.6.2 Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Met het koninklijk besluit van 28 december 2011 werd vanaf 1 januari 2012 de maximale 
duur van de loopbaanonderbreking in de openbare sector reeds ingekort tot 60 maanden. 
Daardoor is het aantal intreders in 2013 gedaald met 10 % ten opzichte van 2012 (waar ook 
al een daling werd vastgesteld).

Behalve de beperking van de duur van de loopbaanonderbreking was ook voorgesteld om, 
zoals dat het geval is bij het tijdskrediet, vanaf 2013 een onderscheid te maken tussen loop-
baanonderbreking mét motief en loopbaanonderbreking zonder motief. Die maatregel is 
echter niet uitgevoerd.

Het gebruik van de thematische verloven (loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor ou-
derschap, medische bijstand en palliatieve zorgen) neemt licht toe omdat de toepassing 
van deze verloven werd uitgebreid. Zo heeft het koninklijk besluit van 12 juli 2013 vanaf 
1 augustus 2013 het recht op een minionderbreking van één week bij hospitalisatie van een 
minderjarig kind ingevoerd voor de openbare sector.

2.6.3	 Dienstencheques
Het koninklijk besluit van 20 december 201272 beperkt vanaf 1 januari 2013 het aantal dien-
stencheques tot 400 per gebruiker en per jaar (800 voor een gezin). Tegelijk wordt de prijs 
van de cheques met 1 euro verhoogd, tot 8,50 euro. Vanaf de 401e cheque stijgt de kostprijs 
voor de gebruiker met opnieuw 1 euro (9,5 euro)73.

71 Wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan.
72 Koninklijk besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12december 2001 betreffende 

de dienstencheques.
73 Op 1 januari 2014 wordt de aankoopprijs opgetrokken tot 9 euro voor de eerste 400 cheques en tot 10 euro vanaf 

de 401e cheque.
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Het effect van de prijsverhoging en de verdere beperking van het aantal dienstencheques 
op de uitgaven is niet onmiddellijk meetbaar, omdat de groei van de uitgaven is blijven 
aanhouden. Die groei werd wel afgeremd door de maatregelen omtrent de prijszetting en 
de aan de dienstenchequebedrijven opgelegde striktere voorwaarden. Dat blijkt onder meer 
uit de sterke daling van het aantal erkenningen.

De opgelegde verplichtingen aan de ondernemingen en de toegenomen controles hebben 
ertoe geleid dat de terugvorderingen ten aanzien van dienstencheque-ondernemingen ver-
drievoudigd zijn in 2013 ten aanzien van 2012 (zie ook punt 2.8).

2.7 Vermindering beheerskosten van de sociale zekerheid

2.7.1 OISZ
Voor 2013 werden drie soorten maatregelen genomen.

De eerste maatregel eist dat de OISZ inspanningen blijven leveren om hun beheerskosten 
te drukken (werkingskosten, personeelsuitgaven en investeringsuitgaven buiten vastgoed). 
De initiële raming voor 2013 beliep 33,5 miljoen euro, waaraan een tweede bedrag van 
3,7 miljoen euro werd toegevoegd. Volgens de FOD Budget en Beheerscontrole werden die 
verminderingen wel degelijk ingeschreven in de goedgekeurde begrotingen van elke OISZ.

De tweede maatregel beoogt de onderbenutting van de toegekende kredieten. In de initiële 
begroting 2013 bedroeg de raming 53,5 miljoen euro, maar in feite is dat een bedrag dat 
werd toegevoegd aan de 50 miljoen euro die al voor dat dienstjaar was gepland toen het mo-
nitoringcomité de begrotingen voor de jaren 2011-2015 evalueerde. Dat initiële (gecumuleer-
de) bedrag van 103,5 miljoen euro werd vervolgens bij de eerste aanpassing van de begroting 
2013 met 7,2 miljoen verhoogd en bij de tweede aanpassing kwam daar nog 12 miljoen euro 
bovenop, wat een totaalbedrag maakte van 122,7 miljoen euro voor 2013. De onderbenutting 
moet zowel bij de werkingskredieten als bij de investeringskredieten worden doorgevoerd.

In 2013 bleef globaal 118,7 miljoen euro74 onbenut, gespreid over 77,3 miljoen euro op het 
niveau van de werkingsuitgaven en 41,4 miljoen euro op het niveau van de investerings-
uitgaven. Dat bedrag omvat een onderbenutting van 29,9 miljoen euro uit 2012. Om de on-
derbenutting te realiseren die aan de OISZ was opgelegd, werd het toepassingsveld voor de 
onderbenutting uitgebreid tot bepaalde uitgaven inzake administratiekosten75 van de OISZ 
(bv. internationale tussenkomsten van het RIZIV, de PWA-werkingskosten bij de RVA).

De derde maatregel heeft betrekking op de nieuwe bestuursovereenkomsten die begin 
2013 in werking traden. Initieel was een bijkomend bedrag van 30 miljoen euro uitgetrok-
ken om de vernieuwende projecten in de overeenkomsten mee te financieren. Dat bedrag 
werd met 17 miljoen euro teruggeschroefd en de resterende 13 miljoen werden verdeeld over 
de OISZ. De financiering betreft onder meer de volgende projecten: de pensioenmotor van 
RVP-RSVZ-Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) (1,6 miljoen in 2013, 2014 en 
2015), de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en van de Dispo-maatregelen bij 

74 Overzichtstabel opgesteld door de RSZ.
75 Het gaat om uitgaven die in de opdrachtenbegroting zijn ingeschreven, maar die geen verband hebben met sociale 

prestaties.
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de RVA (2 miljoen euro in 2013, 2014 en 2015), het toezicht op de horecasector, de e-Box van 
de RSZ (2 miljoen euro in 2013, 2014 en 2015).

2.7.2 Derde instellingen
Net als in 2012 moeten ook de socialezekerheidspartners besparen op het niveau van hun 
administratiekosten.

2.7.2.1	 Verzekeringsinstellingen	geneeskundige	verzorging
In 2012 werd beslist om dat jaar en het volgende jaar in totaal 83 miljoen euro te besparen: 
43,3 miljoen euro in 2012 en 39,7 miljoen euro in 2013. In de begroting 2013 werd dat bedrag 
met 8 miljoen euro verhoogd en de bedragen werden ingeschreven in een programmawet76. 
De wet stelt elk jaar het bedrag vast dat de verzekeringsinstellingen bij rechte verwerven. Ze 
beslissen zelf hoe ze de besparingen gaan realiseren, zonder dat het RIZIV daarop toeziet.

2.7.2.2	 Kinderbijslagfondsen
Artikel 94 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag werd aangevuld om 
te voorzien in een daling van de globale tussenkomst vervat in het koninklijk besluit van 
9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbij-
slagfondsen, d.i. 5,5 miljoen euro. Ze is over de fondsen verdeeld naargelang het relatieve 
aandeel in de subsidie “werklast”.

2.7.2.3	 Uitbetalingsinstellingen	werkloosheidsuitkeringen
In 2012 werd aan de uitbetalingsinstellingen een besparing opgelegd van 2,6 miljoen euro, 
die in 2013 werd verhoogd tot 5,6 miljoen euro77.

De bijkomende besparing moest worden gerealiseerd door, enerzijds, de voorschotten voor 
administratiekosten aan te passen en, anderzijds, door een wijziging in de berekenings-
basis van de administratiekosten. Het beheerscomité van de RVA heeft voor de besparing 
via de aanpassing van de berekeningsbasis een alternatief voorgesteld. In de eerste plaats 
wordt een dubbele liquiditeitsmarge ingevoerd. De dubbele liquiditeitsmarge impliceert 
dat de uitbetalingsinstellingen minder liquide middelen mogen aanhouden op hun finan-
ciële rekening voor de betaling van de uitkeringen. Om deze instellingen aan te sporen tot 
een liquiditeitsbeheer waarbij zo weinig mogelijk middelen van het Globaal Beheer op een 
financiële rekening blijven staan, kunnen zij een bonus krijgen. Het beheerscomité heeft 
ook maatregelen uitgewerkt om ze nauwer te betrekken bij de fraudepreventie (zie punt 
2.8), waaraan ook een bonusregeling is gekoppeld.

De voorstellen van het beheerscomité zorgen voor bijkomende uitgaven van 6 miljoen euro, 
waarvan 2 miljoen euro voor de dubbele liquiditeitsmarge en 4 miljoen euro voor de inzet 
bij de fraudepreventie. Dat bedrag is in 2013 al begrepen in de voorschotten voor adminis-
tratiekosten aan de uitbetalingsinstellingen. De bonus in het kader van de fraudepreventie 
wordt pas in 2015 definitief vastgesteld, na een evaluatie van de opgelegde voorwaarden.

76 Artikel 32 van de programmawet van 28 juni 2013 wijzigt artikel 195, § 1, 2°, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

77 Bovenop het bedrag voor de uitbetalingsinstellingen komt nog een besparing ten laste van de administratiekosten 
van de HVW (die een OISZ is). Die besparing bedraagt resp. 1,2 miljoen euro voor 2012 en 1,6 miljoen euro voor 
2013.
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De uitgaven die gepaard gaan met de keuze om in te zetten op de strijd tegen de fraude, 
doen de bijkomende besparing van 3 miljoen euro in 2013 voor de uitbetalingsinstellingen 
teniet. Door de fraudepreventie zal de werkelijke besparing op termijn worden gerealiseerd 
in de uitgaven voor de werkloosheid.

2.7.2.4	 Sociale	secretariaten78

De sociale secretariaten kregen in 2012 twee maatregelen opgelegd. De eerste maatregel 
verplichtte hen een bijzondere bijdrage te storten voor het eerste kwartaal van 2012. De 
tweede maatregel bestond erin de termijnen voor het doorstorten van de betalingen van de 
kwartaalsaldi naar de RSZ terug te schroeven van twintig naar veertien dagen, en dit alvast 
voor twee kwartalen.

In 2013 moesten de besparingsmaatregelen 10 miljoen euro bedragen. De ingekorte termijn 
voor het doorstorten van de betalingen moest 5,50 miljoen euro opleveren binnen een tijds-
bestek van vier kwartalen. Het beheerscomité van de RSZ besliste nog de volgende bijko-
mende maatregelen voor een bedrag van 4,09 miljoen euro:

• meer rendement bij de inning van provisies, door facturen te versturen waarop voorzie-
ningen zijn vermeld die berekend zijn op basis van het overeenstemmende kwartaal in 
het voorgaande jaar (T-4);

• meer rendement bij de inning van provisies voor startende ondernemingen;
• inkorting van de extra termijn die wordt toegestaan in de zomervakantie (de bijdrage-

saldi voor het tweede kwartaal die eigenlijk eind juli moeten worden betaald, mochten 
tot een maand erna worden gestort maar die termijn is teruggebracht tot midden au-
gustus);

• geoptimaliseerde doorstorting van betalingen via verdeellijsten: aan de sociale secreta-
riaten werd gevraagd het aantal individuele betalingen te beperken en de betalingen te 
groeperen in verdeellijsten die gebruikt worden voor de betaling van de bijdragen.

Die maatregelen leiden er voornamelijk toe het ritme van de inning van de ontvangsten op 
te drijven en niet zozeer het bedrag ervan. Ze hebben niet enkel betrekking op de sociale 
secretariaten.

78 Zie ook verder in deel III het artikel “RSZ: financiering van de sociale secretariaten en controle van transiterende 
bijdragen”.
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2.8	 Maatregelen	voor	socialefraudebestrijding

De strijd tegen sociale fraude kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan plannen79 
en actoren. De bestrijdingsmaatregelen zelf zijn van heel uiteenlopende aard80. Sommige 
maatregelen bestonden al of herinneren gewoonweg aan de recurrente taken van de in-
spectiediensten of aan het bestaan van ingestelde structuren81. Sommige maatregelen zijn 
in meer dan één plan opgenomen82 of zijn meermaals vermeld in eenzelfde document83. Er 
bestaan nog altijd geen samengevoegde en volledige gegevens om in budgettaire en finan-
ciële termen verslag uit te brengen over de impact van de maatregelen ter bestrijding van 
de sociale fraude. Die toestand is deels toe te schrijven aan het feit dat er geen meetinstru-
menten zijn84.

2.8.1 Begrotingsmaatregelen
De maatregelen die hierna worden voorgesteld zijn afkomstig uit de begrotingsnotificaties 
van de rubriek “sociale en fiscale fraude”. Sommige kunnen niet echt worden beschouwd 
als echte maatregelen tegen dit soort fraude. Voorts zijn niet alle maatregelen nieuw ten 
opzichte van 2012. Ze vormen voor een deel een voortzetting van maatregelen die in ver-
schillende plannen werden aangekondigd.

2.8.1.1	 Responsabilisering	 van	 de	 verzekeringsinstellingen	 “geneeskundige	 verzor-
ging”	inzake	de	terugvordering	van	onterechte	betalingen

Het responsabiliseringsmechanisme dat de verzekeringsinstellingen ertoe moet aanmoe-
digen onterechte betalingen terug te vorderen bij hun leden, vergde een aanpassing. Er 
kwam een uitbreiding van de soorten bedragen die in aanmerking werden genomen bij de 
berekening van het deel dat de verzekeringsinstellingen mogen houden85. Die aanpassing is 
pas in werking getreden in april 2014.

2.8.1.2	 Responsabilisering	van	de	behandelend	geneesheren	en	van	de	adviserend	ge-
neesheren

Deze maatregel kadert in de strijd tegen valse getuigschriften. In samenspraak met de Orde van 
Geneesheren moest tegen maart 2013 een reeks maatregelen worden voorgesteld. Eind 2013 zat 
de werkgroep in de fase van de informatie-uitwisseling en was het werk nog niet klaar.

79 Actieplan van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude (ook wel het “plan Crombez” genoemd) 
voor de periode 2012-2013; Actieplan 2012 van de inspectiediensten, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (ook wel het “Actieplan SIOD” genoemd); de plannen van de verschillende inspectiediensten 
van de OISZ. Voor een gedetailleerde beschrijving van dit domein, zie Rekenhof, Boek 2013 over de Sociale Zeker-
heid, p. 62-73.

80 Het plan Crombez omvat bijvoorbeeld maatregelen om de procedures doeltreffender te maken, om sommige re-
glementaire bepalingen te wijzigen, om potentiële fraudeverschijnselen te onderzoeken en om databases te ont-
wikkelen. 

81 College voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude, en gemengde ondersteuningscel.
82 Sommige acties van het RIZIV zijn zowel in het Actieplan SIOD als in het plan Crombez opgenomen.
83 De maatregelen tegen schijnzelfstandigen/werknemers zijn ingedeeld bij de sectorale maatregelen (maatregelen 

die genomen worden voor risicosectoren). 
84 Inzake gezondheidszorg is dat bijvoorbeeld het geval voor de bedragen die de verzekeringsinstellingen terugvor-

deren. 
85 De verzekeringsinstellingen behouden een deel van de teruggevorderde bedragen als een soort “bonus” voor de 

geleverde terugvorderingsinspanning. Voor meer informatie over dit mechanisme, zie Rekenhof, Beheer van de 
uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 
april 2011, p.24. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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2.8.1.3	 Informatiestroom	tussen	het	RIZIV	en	de	verzekeringsinstellingen
Om een globaal idee te krijgen van het aantal onterechte betalingen door verzekerings-
instellingen en van de achterliggende redenen, wisselen het RIZIV en de verzekeringsin-
stellingen informatie uit over het globale bedrag van die betalingen. De verzekeringsin-
stellingen zijn verplicht mee te delen hoeveel ze teruggevorderd hebben, hoeveel er niet 
teruggevorderd kon worden en de reden daarvoor. Die informatie is op dit moment niet in-
tegraal beschikbaar. Op 1 januari 2014 zou er gestart worden met het vergaren van informa-
tie. De geïnformatiseerde informatiestromen zouden vanaf 2015 operationeel moeten zijn.

2.8.1.4	 Controle	a	posteriori	van	abnormale	loonschommelingen
Het controleren van abnormale loonschommelingen heeft meer dan één doel, namelijk 
ernstige fouten opsporen in de werkgeversaangiften, de kwaliteit van de aangiften aan-
zienlijk opkrikken, potentiële frauduleuze werkgevers opsporen op basis van “abnormale” 
aangiften en meewerken aan de strijd tegen sociale fraude door gevallen te identificeren 
waarbij de aangegeven bezoldiging sterk daalt, wat erop zou kunnen wijzen dat een deel 
van het loon in het zwart wordt betaald.

Dit project is pas op 1 april 2013 van start gegaan. De vier geplande aanwervingen zijn ge-
beurd: één persoon is in dienst getreden op 1 maart 2013 en de drie andere pas in februari 
2014. De RSZ heeft op basis van het geleverde werk significante abnormale schommelingen 
kunnen identificieren en een aantal dossiers werden aan de inspectiedienst bezorgd met 
het oog op een meer doorgedreven onderzoek.

2.8.1.5	 Implementatie	van	de	hoofdelijke	aansprakelijkheid	in	de	RSZ
Sinds 2013 vallen ook de vleesverwerkende sector, de kinderopvang en de bewakingsdien-
sten onder het stelsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid86. In deel IV van dit Boek is een 
stand van zaken opgenomen van het gevolg dat is gegeven aan de aanbevelingen die het Re-
kenhof in het kader van zijn audit over de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft geformuleerd.

2.8.1.6	 Uitbreiding	van	de	derde	invorderingsweg
Sinds 2005 bestaat er een “derde invorderingsweg”87. Die maakt het de RSZ mogelijk een in 
der minne besproken terugbetalingsplan toe te staan aan zijn schuldenaars, alvorens terug 
te grijpen naar een gerechtelijke invordering of een invordering via dwangbevel88. De min-
nelijke invordering kan voortaan vroeger worden opgestart (de werkgever hoeft niet langer 
eerst een aanvraag te doen). De RSZ kon twaalf medewerkers aanwerven om het rendement 
van de derde invorderingsweg te verbeteren. De wervingsprocedures werden in 2013 opge-
start en eind 2013/begin 2014 traden negen mensen in dienst. De impact van de maatregel 
valt dus niet te meten voor 2013. Uit de cijfers die sinds 2011 beschikbaar zijn, komt naar 
voren dat het bedrag aan in te vorderen bijdragen is gestegen van 225 naar 285 miljoen euro. 
Het percentage effectieve invorderingen is ook gunstig geëvolueerd (van 75 % naar 79 %).

86 De programmawet (I) van 29 maart 2012 was, wat dat aspect betreft, het voorwerp van een uitvoeringsbesluit van 
17 juli 2013 voor de kinderopvang en van 22 oktober 2013 voor de vleesverwerkende sector.

87 Artikel 43 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. 
88 Er bestaat ook nog een vierde invorderingsweg via de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer ten aanzien 

van de overlater in het geval van de overdracht van een handelsfonds.
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2.8.1.7	 Betere	inning	bij	dienstenchequebedrijven	via	dwangbevel
In juli 2012 werd gestart met het navorderen bij dienstenchequebedrijven via dwangbevel, 
in combinatie met een strengere behandeling van deze ondernemingen bij het toestaan van 
zowel een terugbetalingsplan “derde weg” als een administratief akkoord. Bedoeling was 
ook om de volledige procedure strikter en sneller op te volgen.

De uitvoering van deze maatregel geeft aanleiding tot drie vaststellingen:

• het gebruik van het dwangbevel werd systematisch veralgemeend vanaf het tweede se-
mester 2012;

• het via dwangbevel in te vorderen bedrag verhoogde hierdoor aanzienlijk, wat leidde tot 
een verdubbeld aandeel van het effectief ingevorderde bedrag via dwangbevel;

• deze inkomsten werden bovendien sneller gegenereerd.

De impact van deze maatregel blijkt uit de cijfers: het bedrag in het tweede semester van 
2012 bedroeg meer dan 6,8 miljoen euro, in 2013 was dat 7,8 miljoen euro voor het tweede 
semester. De cijfers zijn echter louter richtinggevend, want de RSZ heeft twee jaar nodig om 
de definitieve cijfers vast te stellen.

2.8.1.8	 Snellere	verwerking	van	de	rapporten	van	de	sociale	inspectie
De RSZ moet de rapporten van de diverse inspectiediensten en de regularisatieformulieren 
die hij van de sociale inspectie ontvangt, verwerken binnen een termijn van drie maanden. 
Omdat het aantal dossiers sterk gestegen is, kreeg de RSZ acht bijkomende posten toegewe-
zen en die aanwervingen zijn gebeurd in 2013. Dankzij betere werkprocedures kan nu meer 
dan 90 % van de dossiers binnen drie maanden worden verwerkt.

2.8.1.9	 Strijd	tegen	de	bijdragefraude	naar	aanleiding	van	verbrekingsvergoedingen
De maatregel bestaat erin bijdragen te heffen op alle vergoedingen die verschuldigd zijn als 
gevolg van de verbreking van een arbeidsovereenkomst. De maatregel trad in werking na de 
publicatie van de reglementaire teksten in oktober 2013 en moet de fraude bestrijden waar-
bij in geval van ontslag een deel van de verbrekingsvergoeding waarop sociale bijdragen 
verschuldigd zijn, wordt omgezet in een vergoeding waarop geen bijdragen worden geheven 
(concurrentievergoeding of uitzettingsvergoeding). De RSZ beschikt niet over statistieken 
omtrent die maatregel.

2.8.1.10	 Strijd	tegen	schijnzelfstandigen
De wetgeving werd in 201289 gewijzigd, maar het was wachten op de uitvoerende maatre-
gelen. Tussen april en oktober 2013 werden diverse reglementaire teksten aangenomen in 
de sectoren van de kinderopvang, de werken in onroerende staat, de land- en tuinbouw en 
het vervoer. Voortaan kan aan de hand van duidelijk omlijnde criteria worden nagegaan of 
iemand werknemer is, dan wel zelfstandige. Dit om te vermijden dat de RSZ door een ge-
rechtelijke instantie in het ongelijk wordt gesteld op grond van een verkeerde kwalificatie 
van de betwiste werkrelatie. Aangezien het om recente maatregelen gaat, is de impact nog 
niet merkbaar.

89 De wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006. Invoeging 
van een hoofdstuk v/1 in titel Xiii.
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2.8.1.11	 Strijd	tegen	fictieve	adressen
Omzendbrief 17/2013 van het college van procureurs-generaal trad op 1 september 2013 in 
werking en wil door een betere omkadering van de opsporingen en de vervolgingen de 
strijd tegen sociale fraude, gestoeld op een mechanisme van fictieve domicilies, verbeteren. 
De arbeidsauditoraten krijgen een sleutelrol toegewezen bij de opsporing en de vervolging 
van de fraude in kwestie en de omzendbrief sensibiliseert de bij de strijd betrokken actoren 
opdat ze opmerkzamer zouden zijn voor indicaties van adressenfraude. In de praktijk moet 
elk verzoek om te controleren of iemand op het aangegeven adres woont via het arbeidsau-
ditoraat passeren, dat het verzoek doorgeeft aan de politie. Het is met andere woorden niet 
meer mogelijk de politie daar rechtstreeks voor in te schakelen. Er zijn geen cijfers voorhan-
den om de impact van die maatregel te evalueren.

2.8.1.12	 Gemengde	cel
Deze gemengde cel werd opgericht in 2012 en is samengesteld uit analisten (op dit moment 
één politieagent en vier sociaal inspecteurs die naar de federale politie zijn gedetacheerd). 
De cel moet ernstige fouten opsporen en melden aan het parket-generaal of aan het arbeids-
auditoraat. De cel komt niet uit eigen beweging in actie maar verleent steun in dossiers 
die oorspronkelijk door de inspectiediensten werden geopend. De behandelde dossiers zijn 
ernstig en vérstrekkend in termen van georganiseerde misdaad, waardoor gespecialiseerde 
hulp nodig is om na te gaan of ze al dan niet een speciale behandeling vergen. De geopende 
dossiers zitten eind 2013 nog in de onderzoeksfase. De inspectiediensten kunnen de evolu-
tie van die dossiers niet opvolgen, omdat ze geen informatie hebben over het resultaat van 
het gerechtelijk onderzoek.

2.8.1.13	 E-pv
Het project “e-pv” moet het gebruik van het elektronisch proces-verbaal introduceren en 
veralgemenen, en een betrouwbare database aanleggen op basis waarvan statistieken kun-
nen worden opgesteld. Vier diensten maken al gebruik van de applicatie (de FOD Sociale 
Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de RVA en de RSZ). Het RIZIV is de applicatie begin-
nen gebruiken in 2013. Het is de bedoeling de administratieve boeten beter op te volgen. 
Het is ook de bedoeling statistische analyses aan te leveren om de acties van de diensten 
aan te sturen, maar daarvoor zijn er nog ontwikkelingen bezig bij Smals.

2.8.1.14	 Werkgroep	Kruispuntbank	van	de	Sociale	Zekerheid
In 2012 werd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gevraagd een stand van zaken 
op te stellen in verband met de bestaande en de nog uit te bouwen informatiestromen90. De 
werkgroep heeft in 2013 niet vergaderd.

2.8.1.15	 RVP	en	inkomensgarantie	voor	ouderen
In de begroting was een besparing opgenomen van 12 miljoen euro in de uitgaven voor de 
inkomensgarantie van ouderen door een betere gegevensuitwisseling tussen de RVP en de 
FOD Financiën. Die besparing werd in 2013 niet gerealiseerd, omdat het koninklijk besluit 
voor de organisatie van die gegevensuitwisseling pas op 1 januari 2014 in werking is getreden.

90 Het was de bedoeling een overzicht te maken van de bestaande gegevens, een lijst op de stellen van risicofacto-
ren bij de toekenning van sociale prestaties, een lijst op te stellen van te ontwikkelen gegevenskruisingen, en de 
staatssecretaris te adviseren over de haalbaarheid van een universeel dataminingsysteem voor al wie een sociale 
uitkering ontvangt. 
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2.8.1.16	 Sociaal	statuut	van	de	zelfstandigen
In het stelsel van de zelfstandige zijn de maatregelen in 2013 gericht op de aanpak van frau-
de met de aansluiting van personen als zelfstandige en van grensoverschrijdende fraude. 
De strijd tegen fraude met uitkeringen (door onterechte cumulaties of door het opgeven 
van een fictief adres) blijft ook een aandachtspunt. De weerslag van die maatregelen in 
2013 werd geraamd op 24,5 miljoen euro. Wat die maatregelen in 2013 hebben opgeleverd, 
kan niet worden achterhaald.

Een aantal maatregelen beoogt fictieve aansluitingen te voorkomen of te bestraffen91. Het gaat 
dan om onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie die zich als (beginnende) 
zelfstandige aansluiten om een verblijfsvergunning of uitkeringen te krijgen in België. Een 
strengere aanpak van die fictieve aansluitingen moet in 2013 18,7 miljoen euro92 opleveren.

Ook de strijd tegen de detacheringsfraude, waarbij een onderdaan van de Europese Unie 
tijdelijk een zelfstandige activiteit in België uitoefent zonder daarop in België of in zijn land 
van herkomst bijdragen te betalen, wordt opgevoerd. Voor het stelsel van de zelfstandigen 
worden de ontvangsten van die maatregel geraamd op 2,1 miljoen euro.

Ook de onterechte cumulatie van een werkloosheidsuitkering met een inkomen als zelfstan-
dige in bijberoep wordt aangepakt. De RVA zal het RSVZ een kopie bezorgen van alle beslis-
singen waarbij een werkloze (retroactief) wordt uitgesloten omdat die zijn uitkering cumu-
leerde met een niet toegestane activiteit als zelfstandige in bijberoep. De uitsluiting uit de 
werkloosheidsverzekering betekent dat een zelfstandige activiteit moet worden beschouwd 
als een hoofdactiviteit, waardoor in een aantal gevallen een bijdrage verschuldigd zal zijn. 
Voor het RSVZ zou die maatregel 2,8 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten opleveren.

De besparingen met maatregelen tegen uitkeringsfraude worden voor 2013 geraamd op 
900.000 euro. De maatregelen houden verband met de strijd tegen fictieve adressen en 
tegen het misbruik van een medisch attest om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid 
te krijgen.

2.8.2	 Plan	voor	de	strijd	tegen	de	sociale	fraude
De aangehaalde begrotingsmaatregelen zijn onlosmakelijk verbonden met het plan voor de 
strijd tegen de sociale fraude. Dat plan werd in mei 2012 goedgekeurd. Het zet de krijtlijnen 
uit en omvat een reeks concrete acties voor de periode 2012-2013. Of het effect sorteert, 
hangt af van de talrijke betrokkenen93 en van de begrotingsmiddelen die ervoor worden 
uitgetrokken door de diverse FOD’s die aan de acties deelnemen.

Volgens het activiteitenverslag 2013 werden de meeste maatregelen ten uitvoer gelegd.

91 Het artikel "Opvolging van het beleid tegen sociale fraude bij zelfstandigen" in deel III van dit Boek handelt over de 
beleidsmatige omkadering van het fraudebeleid. De maatregelen om fictieve aansluitingen aan te pakken, komen 
in dat artikel ook aan bod.

92 Het gaat om 3,3 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten, 12,2 miljoen euro besparingen in de gezinsbijslag en 
3,2 miljoen euro aan besparingen in de uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen. De besparing in de genees-
kundige verstrekkingen is niet opgenomen in de begroting van het RIZIV, omdat het bedrag moeilijk kon worden 
verdeeld over de rubrieken en deelrubrieken van die begroting.

93 De FOD’s die de maatregelen in die teksten een concrete invulling moeten geven, de professionnals uit de betrok-
ken economische sectoren, de organen die adviezen verstrekken (bv. de Nationale Arbeidsraad)…
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2.8.3 Uitvoering van de maatregelen: bijdrage van de inspectiediensten

2.8.3.1 SIOD
De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) stelt enerzijds regelmatig samen-
gevoegde gegevens voor over de financiële resultaten van de bijdragen van de inspectie-
diensten van de FOD’s en van de OISZ inzake socialefraudebestrijding, en anderzijds stelt 
de SIOD niet-financiële resultaten voor die afkomstig zijn van de arrondissementscellen94, 
waarvan het werk door de SIOD gecoördineerd wordt. De aangeleverde resultaten vermel-
den zonder onderscheid de resultaten van vroegere maatregelen, van de lopende maatrege-
len en van de nieuwe begrotingsmaatregelen voor 2013. Het betreft partiële resultaten95 en 
het effectief ingevorderde bedrag wordt niet vermeld.

De globale resultaten, namelijk de regularisatievoorstellen van de inspectiediensten, stij-
gen met 28 miljoen euro ten opzichte van 2012. Die opmerkelijke stijging is grotendeels toe 
te schrijven aan de inspanningen die zijn geleverd in de strijd tegen de grensoverschrij-
dende fraude, en aan de screening inzake misbruik van dienstencheques.

2.8.3.2	 Inspectiedienst	van	de	RSZ
In 2013 hebben de vier antifraudepijlers96 van de inspectiedienst van de RSZ een rendement 
van 137,38 miljoen euro opgeleverd (ten opzichte van 138,72 miljoen euro in 2012). Dat be-
drag bevat echter invorderingen die niet noodzakelijk het gevolg zijn van frauduleus gedrag.

Het TADT-team (transversaal orgaan van de RSZ voor de opsporing van fraude)97 heeft ana-
lyses uitgevoerd die het mogelijk maakten versnelde invorderingsprocedures te lanceren 
waarvan het bedrag is inbegrepen in het rendement van 137,38 miljoen euro.

In 2012 werd het project “opspoorbaarheid” geïmplementeerd om de oorsprong van kasin-
komsten te kunnen identificeren en om het rendement van de gevoerde acties te kunnen 
evalueren. Het project is opgenomen in de huidige bestuursovereenkomst en werd opge-
schort in 2013.

De RSZ nam in 2012 het initiatief om werkgroepen samen te stellen die zich over bepaalde 
problemen zouden buigen, waaronder dat van de zogeheten “stilzwijgende werkgevers”. Dat 
zijn werkgevers die niet na afloop van elk kwartaal een DMFA indienen. Er is nog geen in-
formatie beschikbaar over de impact van de beoogde maatregel.

Veertien medewerkers werden tussen februari en september 2013 in dienst genomen. De 
impact van die aanwervingen blijkt uit het toegenomen rendement van de eerste pijler.

94 De sociaal controleurs in die cellen hebben elk specifieke vaardigheden die, als ze worden samengebracht, toelaten 
die verschijnsels doeltreffender aan te pakken.

95 De gegevens omvatten enkel de activiteiten van de inspectiediensten die verband houden met het actieplan van de 
SIOD; de acties van de arrondissementscellen worden vooralsnog niet vertaald in financiële resultaten (dossiers in 
gerechtelijk circuit); sommige diensten (RKW) delen geen cijfers mee aan de SIOD; enkel het hoofdbedrag wordt 
vermeld (de zogeheten “zijdelingse” bedragen zoals boeten en verhogingen worden niet vermeld). 

96 Bijdragefraude (pijler 1), versnelde invordering en inhoudingen voor de hoofdelijke aansprakelijkheid (pijler 2), 
matching tweede pensioenpijler/DMFA (pijler 3), hoofdelijke aansprakelijkheid (pijler 4).

97 Voor meer informatie, zie Rekenhof, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid (p.62) en Boek 2013 over de Sociale Ze-
kerheid (p. 70). Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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2.8.3.3	 Dienst	voor	administratieve	controle	(DAC)	van	het	RIZIV
De DAC voerde een datamatching uit met de invaliditeitsuitkeringen en niet-toegestane 
activiteiten of verbrekingsvergoedingen. De onterechte betalingen beliepen 325.000 euro. 
Het aantal cumuls is tussen 2006 en 2010 gestaag gedaald en daarna stabiel gebleven98. 
Het RIZIV beschikt niet over informatie over de bedragen die de verzekeringsinstellingen 
terugvorderen. Die informatie zou vanaf 2015 beschikbaar moeten zijn (zie de begrotings-
maatregelen in punt 2.8.1). Er verloopt heel wat tijd tussen het moment waarop de uitkering 
wordt toegekend en het moment waarop de DAC controles uitvoert (de controle vindt plaats 
bij aanvang van het tweede jaar na het jaar van toekenning).

De DAC controleert ook of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gecumuleerd worden met 
inkomsten uit een niet-toegestane beroepsactiviteit. Die controles zijn vooralsnog niet ge-
systematiseerd en zouden vanaf 2014 moeten verbeteren dankzij de implementatie van een 
nieuwe gegevensstroom. Meer dan 50 % van de onderzoeken levert geen resultaat op bij 
gebrek aan bewijzen of omdat de klacht ongegrond bleek. De onterechte betalingen die 
werden vastgesteld als gevolg van die controles, beliepen 1,67 miljoen euro. Het rendement 
van de controles is dus hoger dan dat van de hierboven aangehaalde datamatching, want die 
omvat enkel partiële gegevens. Het is voor de DAC niet mogelijk rekening te houden met de 
vaststellingen die gedaan worden door verzekeringsinstellingen.

De strijd tegen fraude met fictieve adressen is voortaan een prioriteit bij de DAC. Ze is 
opgenomen bij de maatregelen die door de regering werden aangekondigd (en ook in het 
plan Crombez) waarvan de praktische uitvoering geregeld is door de omzendbrief van sep-
tember 2013 van het College van Procureurs-Generaal (zie punt 2.8.1, Strijd tegen fictieve 
adressen). De DAC moet bijgevolg meer dossiers verwerken. De impact van de maatregel op 
budgettair vlak valt niet echt in te schatten omdat hij pas in 2014 ten volle rendabel zal zijn.

2.8.3.4	 Dienst	voor	Geneeskundige	Evaluatie	en	Controle	(DGEC)	van	het	RIZIV
Terwijl de DAC zich bezighoudt met het administratieve beheer van de verzekering ge-
neeskundige verzorging, is de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) 
bevoegd voor alles van medische aard99.

De DGEC heeft eerst en vooral een informatieve rol ten aanzien van de zorgverleners, om 
gewenst gedrag te stimuleren en ongewenste uitgaven te voorkomen. De “behaalde bespa-
ringen” als gevolg van specifieke informatiecampagnes zouden volgens het RIZIV 17 mil-
joen euro hebben opgeleverd in 2013.

De tweede taak van de dienst bestaat erin te controleren of verstrekkingen in rekening wor-
den gebracht overeenkomstig de wettelijke bepalingen100. Individuele onderzoeken kunnen 
aanleiding geven tot een sanctie, gaande van een waarschuwing tot vervolging. Die onder-
zoeken worden geopend na een klacht of op initiatief van de DGEC. Het aantal onderzoeken 
hangt af van de beschikbare middelen. In 2013 werden 983 onderzoeken afgerond, waarvan 

98 Het RiZiv kan geen relevante verklaring geven voor die evolutie.
99 De DGEC draagt ertoe bij dat de gezondheidsactoren (zorgverleners, verzekeringsinstellingen, beheerders van 

zorginstellingen) hun wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomen. 
100 Voorbeelden van overtredingen: niet-uitgevoerde prestaties, oppervlakkig uitgevoerde prestaties, administra-

tieve inbreuken…
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een derde uitmondde in een negatief resultaat. Als gevolg van die individuele onderzoeken 
werd 3,65 miljoen euro spontaan terugbetaald. Het aantal vastgestelde overtredingen is in 
2013 met 100.000 toegenomen tot 639.145.

Gerechtelijke instanties kunnen tot slot ook tuchtmaatregelen opleggen zoals verplichte 
terugbetalingen, effectieve boeten of boeten met uitstel. In het kader van die procedures 
werd een bedrag van 3,08 miljoen euro aan terugbetalingen gevorderd.

2.8.3.5	 Cel	Sociale	Fraude	van	de	RKW
De cel Sociale Fraude van de RKW werd opgericht na een notificatie van de Ministerraad 
van 26 april 2013. Ze vergaart informatie om het verschijnsel van fraude met de kinderbij-
slag te kunnen becijferen, adviezen te kunnen verstrekken aan de betalingsinstellingen 
over gevallen van al dan niet bewezen fraude, en dossiers te kunnen opvolgen waarbij de 
betalingsinstelling een aanklacht moet indienen bij het auditoraat. Over eventuele recupe-
raties is geen cijfermateriaal voorhanden.

2.8.3.6 Inspectiediensten van de RVA

De RVA probeert fraude in de eerste plaats te bestrijden door preventieve controles. Daartoe 
kruist de RVA diverse eigen databanken en wisselt hij gegevens uit met databanken van 
andere OISZ.

Toch blijven ook de controles a posteriori een nuttig instrument in de strijd tegen de fraude. 
Zo blijkt uit die controles dat de RVA in 2013 voor 13,5 miljoen euro onterecht heeft uitge-
keerd, omdat de werkloze zijn uitkering van de RVA cumuleerde met een andere vergoe-
ding. De RVA heeft ook 1,1 miljoen euro aan uitkeringen teruggevorderd, omdat de RSZ 
heeft vastgesteld dat de werkgever, bij wie de werkloze voordien werkte, fictieve aangiften 
indiende.

Daarnaast heeft de RVA in 2013 het aantal controles opgevoerd tegen de domiciliefraude. 
Die controles hebben geleid tot een toename van het terug te vorderen bedrag met 36,4 % 
tot 33 miljoen euro.

In zijn strijd tegen deze vorm van fraude worden de preventieve controles versterkt door 
de uitbetalingsinstellingen (UI) te betrekken bij de controle van de gezinstoestand (REGIS 
UI) en door de invoering van de elektronische controlekaart. De UI’s hebben recht op een 
bonus als supplement op de administratiekosten ingeval ze deze controles uitvoeren. De 
bonus wordt in de loop van het jaar verrekend met de voorschotten op de administratie-
kosten van de UI en afgerekend na het bereiken van de vooropgestelde mijlpalen in 2015.

De fraudebestrijding in de sector van de dienstenchequebedrijven is in 2013 voortgezet. Zo 
werd het “ad-hoc onderzoek” ingevoerd waarbij wordt gefocust op één specifiek aspect van 
de dienstenchequereglementering (bv. de naleving van de 60 %-aanwervingsregel, het ver-
schil tussen het aantal aangegeven uren DMFA en het aantal ingediende dienstencheques). 
Die maatregel heeft, samen met andere controles binnen het dienstenchequestelsel, geleid 
tot een verdrievoudiging van het terug te vorderen bedrag ten opzichte van 2012 (21,9 mil-
joen euro in 2013 tegenover 6,9 miljoen euro in 2012).
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Hoofdstuk 3

Kastoestand en reserves
3.1 Globaal Beheer van de werknemers

3.1.1 Kastoestand
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoont een negatief saldo van 1.157,0 miljoen 
euro op 31 december 2013.

Grafiek 1 –  Thesauriesaldo van de RSZ-Globaal Beheer op 31 december (in miljoen euro)
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Voor 2013 ziet de evolutie van het dagsaldo er als volgt uit:

Grafiek 2 –  Evolutie van het dagsaldo van de thesaurie van de RSZ-Globaal Beheer in 2013 (in euro)
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ari na) en bedroeg op het dieptepunt -6,3 miljard euro. De pieken van de financierings-
behoeften zijn in vergelijking met 2012 toegenomen met nagenoeg 1 miljard euro, maar 
het uiteindelijke thesauriesaldo van 2013 (-1,157 miljard) blijft vergelijkbaar met dat van 
2012 (-1,108 miljard euro).

De verslechtering van de financieringsbehoeften die in de loop van het jaar werd vastge-
steld, hangt niet samen met globaal ontoereikende ontvangsten, maar met de toename van 
de tijd tussen de betaaldatums en de datums waarop de verschillende ontvangsten binnen-
komen. Het Rekenhof stelt vast dat de grootste financieringsbehoeften (in tijd en bedrag) 
zich voordoen tussen 1 oktober en 15 november en rechtstreeks samenhangen met het feit 
dat de Staat de tweede helft van de evenwichtsdotatie aan het Globaal Beheer (2,4 miljard 
euro in 2013101) in een keer stort op 15 november102, de wettelijke vervaltermijn (terwijl de 
eerste helft via maandelijkse schijven wordt gestort).

Zoals in zijn vorige boeken, merkt het Rekenhof op dat de pieken in de thesauriebehoeften 
elk jaar rond dezelfde periodes terugkeren. Aangezien de uitgaven op vaste datums gebeu-
ren103 stelt het Rekenhof voor na te denken over middelen om de inning van de ontvangsten 

101 De evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid moet ervoor zorgen dat het ESR-saldo op nul komt om de rekenin-
gen van de sociale zekerheid te consolideren. De dotatie wordt steeds groter: 1 miljard euro in 2011, 3,6 miljard 
euro in 2012 en 4,8 miljard euro in 2013. Een betaling in één keer na 15 november heeft bijgevolg een steeds groter 
gevolg voor de thesaurie. 

102 Het was de bedoeling de evenwichtsdotatie eventueel te kunnen verminderen ingeval de macro-economische pa-
rameters zouden verbeteren, maar de laatste jaren is er veeleer een verslechtering ten opzichte van de begrotings-
vooruitzichten. 

103 Bv. de betaling van de pensioenen en de werkloosheidsvergoedingen.
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beter af te stemmen op de thesauriebehoeften. Er zou daarbij kunnen worden nagedacht 
over de planning van de storting van de staatstoelagen en van de alternatieve financiering, 
rekening houdende met het ogenblik van de inning van de sociale bijdragen104.

De RSZ beschikte in 2013 over een kredietlijn van 1,7 miljard euro om de sociale prestaties 
te betalen. Deze kredietlijn werd door de administratie van de Thesaurie toegekend105. Hij 
beschikte ook over een trekkingsrecht van maximum 615 miljoen euro aan schatkistbons 
(die voordien deel uitmaakten van het bedrag van 1,7 miljard euro).

De voornaamste financieringsbron van de Rijksdienst blijven echter de repo’s106 die waren 
gewaarborgd door het reservefonds (ten belope van het bedrag van de OLO-portefeuille, 
die wordt geschat op 5 miljard euro op 31 december 2013) en door het Fonds voor de Toe-
komst van de Geneeskundige Verzorging.

Het Rekenhof stelt vast dat het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer, ook al ontbreken 
wettelijke bepalingen die de eventuele bestemming ervan regelen, het Globaal Beheer de 
mogelijkheid biedt een zekere autonomie te bewaren bij de financiering van zijn thesaurie-
behoeften door als waarborg te dienen voor een financiering tegen de beste marktprijzen. 
Het systeem heeft echter voor het eerst zijn grenzen bereikt in 2012 aangezien de thesaurie 
van de Staat haar kredietplafonds heeft moeten optrekken om de RSZ in staat te stellen 
bedragen van meer dan 5 miljard euro te ontlenen voor korte periodes.

De intrestvoeten op korte termijn zijn sterk gedaald vanaf medio 2012 en zijn vervolgens 
blijven hangen op een bodemniveau (onder 0,2 %) op het einde van het jaar 2012 en gedu-
rende het grootste deel van 2013107. Dat is de verklaring waarom de intrestlasten, ondanks 
de grote bedragen die werden geleend, sterk gedaald zijn ten opzichte van 2011, van netto 
15,4 miljoen euro (2011) naar 5,9 miljoen euro (2012) en 3,7 miljoen euro in 2013.

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

3.1.2 Reserves

3.1.2.1	 Reservefonds	van	de	RSZ-Globaal	Beheer
Het reservefonds van het Globaal Beheer is in lineaire obligaties (OLO’s) belegd. Het wordt 
beheerd door vier beheerders die in 2013 een vergoeding van 196.847 euro hebben ont-

104 Zie de opmerking van het Rekenhof over het maandelijks maken van bepaalde betalingen, Deel I, Hoofdstuk 1, 
punt 1.1.4 Alternatieve financiering.

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

106 Repo’s zijn op de privémarkt aangegane leningen op korte termijn. Een repoverrichting bestaat erin tegen een 
bepaald percentage (reporentevoet) contante middelen van een tegenpartij te krijgen door bij die partij financiële 
effecten in onderpand te geven. Na afloop van de repo geeft de tegenpartij de effecten aan de lener terug als die 
de contante middelen terugbetaalt, vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen reporentevoet. Uit 
veiligheid stemt het maximumbedrag van de repo’s overeen met ongeveer 75 % van de inventariswaarde van de 
portefeuille.

107 Lichte stijging helemaal op het einde van 2013 naar 0,212 % op 31 december 2013.
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vangen. Hun prestaties worden beoordeeld door toetsing aan de referentie-index van JP 
Morgan 108.

Het fonds wordt jaarlijks op de inventarisdatum (31 december) gewaardeerd tegen de beurs-
koers en verhoogd met de gelopen couponintresten (95 miljoen euro in 2013). Eind 2013 was 
de portefeuille 5.040 miljoen euro waard, d.i. een daling met 21 miljoen euro ten opzichte 
van 2012 zonder dat er geld is gestort of opgevraagd.

Het rendement van 15,9 % in 2012 is gezakt naar -0,46 % in 2013. De stijging van de intrest-
voeten (lange termijn – OLO’s op tien jaar) in 2013 heeft het rendement negatief beïnvloed 
aangezien de prijzen van de OLO’s zijn gedaald.

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

Nadat het fonds in 2007 werd gestijfd via een forfaitair bedrag uit het Globaal Beheer van de 
sociale zekerheid van de werknemers en het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de 
zelfstandigen, wordt het als volgt gefinancierd:

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

• sinds 2009 door andere aan het fonds toegewezen bedragen, door de koning te bepalen 
in het kader van de vastlegging van de jaarlijkse globale begrotingsdoelstelling van de 
verzekering geneeskundige verzorging;

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

Gedurende twee jaren (in 2010 en 2011) heeft het fonds de geïnde intrest aan de twee Glo-
bale Beheren moeten terugstorten in verhouding tot de respectieve eigendomsrechten109. 
De thesaurie van de RSZ-Globaal Beheer heeft begin 2012 het deel van de intresten voor 
2011 dat haar toekwam (90 %), ontvangen, dit is 35,5 miljoen euro.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de opdracht van het fonds vermeld in de organieke wet 
erin bestond “ten vroegste in 2012 deel te nemen aan de investeringen die nodig zijn om het 
systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking”110.

108 JP Morgan Belgium is een neutrale referentieportefeuille die uitsluitend bestaat uit obligaties met vaste rentevoe-
ten uitgegeven door de Belgische Staat.

109 Deze bepaling werd ingevoerd door artikel 76 van de programmawet van 23 december 2009. 
110 Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
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Tabel 1 – Inbreng in en terugname uit het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging 
(in euro)111

Aard van de bedragen Bedragen

Inbreng 2007 – artikel 111 programmawet van 27 december 2006 309.000.000

Inbreng 2008 – koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot vaststelling van het over-
schot 2008

306.279.000

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

299.852.000

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

5.510.901

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

294.189.000

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

5.771.518

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

-24.979.616

Terugname 2011 – artikel 76 van de programmawet van 23 december 2009 -39.449.755

Inbreng 2013 – door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde bedragen in 
2011 en 2012

8.444.301

Totaal van de op 31 maart 2014 belegde bedragen 1.164.622.350

Meerwaarden en intresten, met inbegrip van de niet-gerealiseerde meerwaar-
den en de gelopen nog niet vervallen intresten op 31 december 2013

346.694.045

Waarde van het fonds op 31 maart 2014111 1.511.316.395

Bron: beheerscomité van de Sociale Zekerheid, beheersverslag voor het eerste trimester 2014 (BCSZ/2014/
I460)

Er moet worden opgemerkt dat de bedragen die voor 2008 en 2009 aan het fonds werden 
gestort, slechts een deel van de overschotten van de geneeskundige verzorging vertegen-
woordigen. Dat deel wordt bepaald vóór de definitieve afsluiting van de rekeningen van het 
RIZIV. Dergelijk bedrag wordt sinds 2010 niet meer betaald. De bedragen die verschuldigd 
zijn uit hoofde van terugbetalingen van de ziekenhuizen worden wel nog gestort. De bedra-
gen in verband met 2011 en 2012 werden in juli 2013 gestort.

De tegoeden van het fonds bestonden op 31 maart 2014 voor 94,9 % uit staatsobligaties en 
voor 5,1 % uit cash. Het fonds wordt door de RSZ-Globaal Beheer beheerd volgens dezelfde 
principes als het reservefonds.

Het resultaat op 31 maart 2014 (d.i. het verschil tussen de vereffeningswaarde van het 
fonds en het totaal van de stortingen en terugnames sinds de oprichting in 2008) beloopt 
346.694.045 euro, wat neerkomt op een stijging met 39,5 miljoen euro in vergelijking met 
31 maart 2013.

111 De waarde van het fonds wordt recurrent op 31 maart vermeld wegens transparantie bij de waardering.
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3.2 Globaal Beheer van de zelfstandigen

3.2.1 Kastoestand

Tabel 2 –  Kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december (in miljoen euro)

Bedragen 2011 2012 2013

Aangehouden op de financiële rekeningen 7,0 8,3 26,7

Beleggingen 1.680,6 1.856,0 2.190,6

Totaal beschikbare middelen 1.687,6 1.864,3 2.217,3

Bron: RSVZ

Op 31 december 2013 heeft het RSVZ 2.217,3 miljoen euro aan beschikbare middelen, d.i. een 
stijging met 18,93 % ten opzichte van de toestand op 31 december 2012.

In 2013 ontving het RSVZ op zijn financiële rekeningen 11,9 miljoen euro aan intrest, tegen-
over 25,2 miljoen euro in 2012. In 2013 bestaat die intrest alleen uit de opbrengsten uit de 
zicht- en beleggersrekeningen112 bij verschillende financiële instellingen. In 2012 bevatten 
de opbrengsten daarentegen ook 15,2 miljoen euro intrest die in 2012 werd betaald voor 
700 miljoen euro aan liquiditeiten die het RSVZ in 2011 bij de Schatkist had belegd.

De financiële opbrengst wordt ook negatief beïnvloed door de beslissing om het aandeel 
van het RSVZ in de intrest van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Ver-
zorging (Toekomstfonds) niet te betalen, maar te voegen bij de reserves van het Toekomst-
fonds. In 2012 stortte de RSZ (die het Toekomstfonds beheert) aan het RSVZ nog 3,9 miljoen 
euro intrest.

3.2.2 Reserves
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toege-
wezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2013 heeft dat 
fonds een waarde van 1.790,1 miljoen euro, wat 377,6 miljoen euro meer is dan op 31 decem-
ber 2012. Die toename vloeit voort uit het positieve resultaat van het boekjaar (358,9 mil-
joen euro) en uit de gevolgen van een aanpassing van de waarderingsregels op het resultaat 
(18,6 miljoen euro)113.

Het RSVZ heeft daarnaast ook nog twee andere reservefondsen: het saldo van de overge-
dragen resultaten van de jaren tot en met het boekjaar 2005 (479,2 miljoen euro) en een 
aandeel van 10 % in de middelen van het Toekomstfonds.

112 Zichtrekeningen waarvoor een hogere intrest wordt toegekend als het RSVZ bepaalde voorwaarden naleeft. 
113 Die aanpassing is het gevolg van de voorstelling van sommige rekeningen in het nieuwe boekhoudplan van de OISZ 

dat het RSVZ vanaf 2013 toepast. In dat boekhoudplan bestaat niet langer een afzonderlijke rekening voor het 
Fonds voor het Vastliggend (de reserve voor het niet afgeschreven gedeelte van de vaste activa), zodat het RSVZ 
het saldo van dat fonds, 18,6 miljoen euro, heeft toegevoegd aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen.
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Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar be-
horen te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen 
van de OISZ. De lange administratieve procedure die de rekeningen moeten doorlopen voor ze 
aan het Rekenhof worden toegestuurd zorgt echter voor vertraging. Vanaf het boekjaar 2013 is 
een nieuwe regeling in werking getreden.

Volgens die nieuwe regelgeving moeten de OISZ hun rekeningen opmaken voor 15 juni van het 
jaar volgend op het boekjaar. De rekeningen moeten uiterlijk op 30 november aan het Rekenhof 
worden overgelegd, en niet op 30 juni zoals tot nu toe het geval was. Op 31 augustus 2014 heb-
ben zes instellingen hun rekeningen van het jaar 2013 opgemaakt. Het Rekenhof kan nog geen 
uitspraak doen over de mate waarin de nieuwe termijn van voorlegging wordt nageleefd. Voor 
de vorige jaren blijft de naleving van de termijnen problematisch: op 31 augustus 2014 moesten 
nog vier instellingen hun rekeningen 2011 overzenden. Voor 2012 ontbraken nog de rekeningen 
van negen instellingen.

1 Inleiding

Overeenkomstig de wet controleert het Rekenhof jaarlijks de rekeningen van de zeventien 
openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die vooraan in dit Boek zijn opgelijst.

De OISZ onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997114 moeten strikte termij-
nen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te keuren en toe te zenden aan 
het Rekenhof.

Al in zijn vroegere Boeken voor het parlement115 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die 
termijnen niet worden nageleefd. Het heeft daarbij steeds gesteld dat het, om zijn controle-
opdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kun-
nen uitoefenen, tijdig moet beschikken over de rekeningen.

Ook Eurostat heeft het niet tijdig beschikbaar zijn van geauditeerde geconsolideerde reke-
ningen van de sociale zekerheid geïdentificeerd als een knelpunt dat dringend moet worden 
verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive Deficit Procedure) te garande-
ren. Eurostat pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau 
waarin het Rekenhof een rol moet spelen116. De publicatie van de koninklijke besluiten van 

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

115 Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 304, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, p. 52, Boek 2011 over de Sociale 
Zekerheid, p. 74, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, p. 105 en Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, p. 85. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be.

116 “Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure (EDP)” van de Europese Commis-
sie (Eurostat) van 5, 6 en 7 maart 2012 bij het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) – nota aan de Ministerraad 
van 14 juni 2012 – Ministerraad van 15 juni 2012 – notificatie punt 8.
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26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001117 en tot vaststelling 
van het genormaliseerd boekhoudplan118 moet worden gezien als een antwoord op de vast-
stellingen van Eurostat wat betreft de sociale zekerheid.

Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen. 
Die is gebaseerd op de toestand op 31 augustus 2014.

2 Reglementair kader

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

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

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

De opdracht van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ wordt geregeld door het koninklijk besluit 
van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de open-
bare instellingen van sociale zekerheid.

3 Opmaak van de rekeningen door de beheerscomités van de OISZ

Tot en met boekjaar 2012 moeten de beheerscomités van de OISZ de rekeningen opstellen 
voor 15 mei van het jaar volgend op het boekjaar119. Vanaf het boekjaar 2013 geldt de nieuwe 
regelgeving en dienen de beheerscomités van de OISZ de rekeningen op te stellen voor 
15 juni van het jaar volgend op het boekjaar120.

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

117 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de 
regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid 
die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de respon-
sabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

118 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare in-
stellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen 
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van arti-
kel 47 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 de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd 
bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en die aan de 
commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 
nieuwe bevoegdheden toekent.

119 Voor het RIZIV is deze termijn vastgesteld op 31 december.
120 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september en voor de HVKZ en het RIZIV is deze termijn vastgesteld 

op 31 december.



OVERLEGGING VAN DE REKENINGEN / 71

Naleving van de termijnen voor de opmaak van de rekeningen - aantal instellingen (toestand op 
31 augustus 2014)

Opmaak van de rekening Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

tijdig 1 0 3

Minder dan 1 maand te laat 6 8 2

1 tot 2 maanden te laat 4 1 1

2 tot 12 maanden te laat 5 4 -

Meer dan 1 jaar te laat 0 1 -

Nog niet opgemaakt 1 3 11

Totaal 17 17 17

Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

De HVKZ heeft nog geen rekeningen over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 opgesteld. Voor 
het RIZIV en de RSZ ontbreken nog de rekeningen voor het jaar 2012.

Voor het jaar 2013 hebben, op datum van het onderzoek, de beheerscomités van DOSZ, 
FAO, FBZ, HVW, RJV en RSVZ hun rekeningen reeds opgesteld.

De instellingen mogen nog tot 31 maart facturen van het voorgaande jaar aanrekenen waar-
door de OISZ het boekjaar niet afsluiten voor deze datum. De tijdsspanne tussen de af-
sluiting en de wettelijke datum van opmaak is beperkt, wat de kans op vertragingen in de 
opmaak van de rekeningen vergroot.

De aanpassing van de termijn voor het opstellen van de rekeningen door het beheerscomité 
heeft tot op heden nog niet geleid tot een verbetering in de tijdige opmaak van de rekenin-
gen.

4 Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof

Voor de jaren 2011 en 2012 geldt nog de vroegere regelgeving. De toezichthoudende minister 
keurt de rekeningen goed en stuurt ze door naar de minister die bevoegd is voor de begro-
ting. De minister van Begroting stuurt ze uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het 
boekjaar voor toezicht naar het Rekenhof. Het koninklijk besluit van 22 juni 2001 bepaalt 
uitdrukkelijk dat het verslag van de bedrijfsrevisor samen met de rekeningen naar het Re-
kenhof moet worden gestuurd. Het feit dat de bedrijfsrevisor reglementair zijn verslag pas 
op 15 augustus moet afleveren, strookt niet met de voornoemde deadline van 30 juni.

Vanaf het jaar 2013 geldt de nieuwe regelgeving121 die bepaalt dat de door het beheersorgaan 
opgestelde rekeningen, met het advies en de certificering van de aangestelde revisor, bin-
nen drie maanden aan de minister bevoegd voor de instelling wordt toegestuurd voor goed-
keuring. De toezichthoudende minister moet deze rekeningen binnen zes weken bezorgen 
aan de minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft. Deze laatste beschikt over 
vier weken om de rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof. Deze aanpassing heeft tot 

121 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
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gevolg dat de rekeningen vanaf het jaar 2013 uiterlijk op 30 november van het jaar volgend 
op het boekjaar aan het Rekenhof moeten worden voorgelegd.

Op 31 augustus 2014 ontbraken nog de officiële rekeningen voor de boekjaren 2011 en 
2012 van respectievelijk vier en negen instellingen. Hiervan zijn de rekeningen 2011 van drie 
instellingen (FSO, RIZIV en RVP) en de rekeningen 2012 van zes instellingen (FAO, FSO, 
HZIV, RJV, RKW en RVP) opgemaakt. Van twee instellingen (HVKZ en RIZIV) ontbreken 
ook nog de rekeningen van de boekjaren 2009 en 2010. In vergelijking met voorgaande jaren 
is er geen beduidende verbetering. Voor het boekjaar 2011 hebben dertien instellingen hun 
rekeningen officieel overgezonden met een gemiddelde vertraging van 399 dagen. Voor het 
boekjaar 2012 hebben zeven instellingen hun rekeningen officieel overgezonden met een 
gemiddelde vertraging van 213 dagen.

De rekeningen voor het boekjaar 2013 moeten uiterlijk op 30 november 2014 aan het Reken-
hof worden bezorgd122. Bij zes instellingen (DOSZ, FAO, FBZ, HVW, RJV en RSVZ) heeft het 
beheerscomité de rekeningen opgemaakt.

5	 Conclusies	en	aanbevelingen

Vanaf het boekjaar 2013 geldt een nieuwe regelgeving waardoor de te volgen procedures en 
de termijnen duidelijker zijn omschreven. Door die nieuwe regelgeving moeten de jaarre-
keningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar aan het Rekenhof 
worden toegestuurd. Daardoor kon het Rekenhof nog niet nagaan of de OISZ de termijn 
voor het overleggen van de rekeningen beter naleven.

Het Rekenhof stelt wel vast dat slechts enkele instellingen hun rekeningen tijdig (op 
15 juni 2014) hadden opgemaakt, hoewel de nieuwe wetgeving hen één maand meer tijd 
geeft dan vroeger het geval was. Het koninklijk besluit dat de nieuwe termijnen vastlegt, 
werd echter pas op 17 juni 2014 gepubliceerd.

Voor de jaren 2011 en 2012, waarin de oude regelgeving nog van toepassing is, is er nauwe-
lijks verbetering in de naleving van de reglementaire termijnen. De jaarrekeningen van de 
OISZ worden met grote vertraging aan het Rekenhof overgelegd.

122 Voor de RSZ is dit 15 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar en voor de HVKZ en het RIZIV is dit 15 juni 
van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
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OISZ: voorbereiding op de  
invoering van de hervormde 
boekhouding
De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) moesten de hervorming van de boek-
houding van de OISZ uiterlijk tegen het boekjaar 2014 uitvoeren.

In het eerste semester van 2014 heeft het Rekenhof een enquête gevoerd bij de OISZ om na te 
gaan hoe ze de boekhoudhervorming hadden uitgevoerd. Uit de antwoorden is gebleken dat de 
OISZ zich globaal gezien terdege hadden voorbereid.

Het Rekenhof beveelt echter aan dat de nieuwe Commissie voor de Normalisatie van de Boek-
houding van de OISZ snel operationeel zou zijn, zodat ze haar wettelijke rol kan spelen. De 
Commissie zou rekening moeten houden met de specifieke noden van de OISZ in het kader 
van de hervorming, in het bijzonder met die van het RIZIV en de RSZ, de twee meest complexe 
instellingen. Het Rekenhof beveelt ook aan voldoende middelen op de beheersbegroting en de 
opdrachtenbegroting vrij te maken om de hervorming volledig te kunnen uitvoeren.

1 Context

In april 2011 resulteerden de werkzaamheden van de vorige Commissie voor de Normali-
satie van de Boekhouding van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid123 (OISZ) in 
een ontwerp van nieuw boekhoudplan. In 2012 werden vervolgens nieuwe aanrekeningsre-
gels ontwikkeld, gebaseerd op de vastgestelde rechten. Het college van OISZ besliste toen 
om uiterlijk in 2014 de hervorming beginnen uit te voeren, in een tempo dat rekening houdt 
met de eigenheden van elke instelling. Op 19 september 2013 besliste de Commissie in ple-
naire zitting om de hervorming in haar geheel vanaf 1 januari 2014 toe te passen op alle 
OISZ.

Op 20 november 2013 leverde de directeur-generaal van de FOD Sociale Zekerheid in sa-
menspraak met de FOD Budget en Beheerscontrole, de nodige informatie aan om de begro-
ting 2014 te kunnen opmaken en de begrotingsboekhouding te kunnen voeren. De begro-
tingskredieten moeten worden afgestemd op het systeem van de vastgestelde rechten, door 
een bijzondere aanpassing tijdens de begrotingscontrole. De begroting 2014 moet onder 
meer dertien maanden tellen voor de beheerskosten maar ook voor de sociale prestaties 
(opdrachtenbegroting). Die aanpassing was op 20 augustus 2014 niet gebeurd.

123 Artikel 2 van het koninklijk van 5 mei 1993 tot heroprichting van de Commissie voor normalisatie van de boekhou-
ding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid.
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Het wettelijke kader van deze hervorming is uiteindelijk vastgelegd in twee koninklijke be-
sluiten van 26 januari 2014124, verschenen op 17 juni 2014. De opdracht en de samenstelling 
van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ worden er opnieuw 
in omschreven en de commissie krijgt er nieuwe bevoegdheden bij.

2 Doelstellingen van het onderzoek

In zijn Boeken over de Sociale Zekerheid 2012 en 2013125 benadrukte het Rekenhof het belang 
van de op stapel staande hervorming van de OISZ-boekhouding. De OISZ moesten die her-
vorming uiterlijk tegen het boekjaar 2014 invoeren.

Het Rekenhof is door middel van een vragenlijst nagegaan hoe de zeventien OISZ zich heb-
ben voorbereid op de invoering van de nieuwe boekhouding op 1 januari 2014. Slechts twee 
OISZ hebben niet geantwoord.

Het onderzoek van het Rekenhof vond plaats in het eerste semester van 2014. De enquête, 
gebaseerd op een gestructureerde vragenlijst, had tot doel te evalueren:

• hoever elke OISZ stond met de voorbereiding op de nieuwe boekhouding en volgens 
welk tijdschema elke instelling de nieuwe bepalingen zou uitvoeren;

• hoe kwaliteitsvol de informatie was die de OISZ ontvingen om zich op de hervorming te 
kunnen voorbereiden;

• welke steun en hulp ze kregen om de nieuwe boekhouding in te voeren;
• wat in de boekhoudprogramma’s moest worden aangepast;
• wat in de werkprocessen- en methodes moest worden aangepast;
• wat de behoeften waren op het vlak van personeel en opleiding;
• welke impact de invoering van de nieuwe boekhouding heeft op de beheersbegroting 

van de OISZ;
• wat de OISZ in de toekomst verwachten van de Commissie voor de Normalisatie van de 

Boekhouding van de OISZ;
• hoe de eigenheid van elke OISZ in de hervorming werd verwerkt.

124 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de 
begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onder-
worpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid en koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd 
boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het 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, en van de instellingen van openbaar nut 
behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut en die aan de commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar 
nut van de sociale zekerheid nieuwe bevoegdheden toekent.

125 Rekenhof, “Modernisering van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid”, Boek 
2012 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, no-
vember 2012, p. 113-127 en Boek 2013 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van 
sociale zekerheid, Brussel, september 2013, p. 90-92. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Het ontwerpartikel werd op 9 juli 2014 voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en de 
voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.

Het antwoord van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid en 
dat van de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging werden verwerkt 
in punt 5 van dit artikel.

3	 Resultaten	van	de	enquête

3.1	 Voorbereiding	op	de	 nieuwe	 boekhouding	en	 tijdschema	voor	 het	uitvoeren	
van	de	nieuwe	bepalingen

Het koninklijk besluit van 26 januari tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan 
is van toepassing op het begrotings- en boekjaar 2013. Artikel 23 stelt nochtans dat elke 
OISZ over de mogelijkheid beschikt de toepassing ervan uit te stellen tot het begrotings- en 
boekjaar 2014.

Het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van de regelen inzake de begro-
ting, de boekhouding en de rekeningen is van toepassing op het begrotings- en boekjaar 
2013, met uitzondering van de artikelen over de regelen met betrekking tot de vastgestelde 
rechten, die slechts van toepassing zijn vanaf het begrotings- en boekjaar 2014.

Die bepalingen waren al opgenomen in de ontwerpen van koninklijk besluit.

3.1.1	 Boekhoudplan
Behalve de RSZ en de HZIV, die als proefinstellingen fungeerden voor de toepassing van het 
nieuwe boekhoudplan en dat plan gebruiken sinds 2012, zijn alle andere OISZ die de enquê-
te hebben beantwoord, met het nieuwe boekhoudplan beginnen te werken in 2013 of 2014.

3.1.2	 Regels	voor	aanrekening	in	de	begrotingsboekhouding
Op het moment van de enquête wachtten enkel de RSZ en de RKW op de publicatie van 
de koninklijke besluiten en op de instructies van de FOD Sociale Zekerheid om de nieuwe 
regels toe te passen, die gebaseerd zijn op vastgestelde rechten. Alle andere OISZ hebben 
meegedeeld dat ze sinds 1 januari 2014 aanrekenen op basis van vastgestelde rechten.

3.1.3	 Tijdschema	voor	het	afsluiten	van	de	rekeningen126

De RKW heeft geantwoord dat hij de nieuwe termijnen in acht zal nemen vanaf de afslui-
ting van de rekeningen 2013. De overige OISZ die antwoordden, zullen de nieuwe termijnen 
toepassen vanaf het afsluiten van de rekeningen 2014.

Het RIZIV en de RKW wijzen bovendien op moeilijkheden die in het kader van de zesde 
staatshervorming zouden kunnen opduiken door de overheveling van bevoegdheden. Ze 
stippen aan dat er een invloed zou kunnen zijn op de termijn voor het afsluiten van de 
rekeningen.

126 Zie vorig artikel “Overlegging van de rekeningen”.



76

3.2 Kwaliteit van de informatie die de OISZ ontvangen om de hervorming voor te 
bereiden

De RSZ heeft via een werkgroep127 met de vorige Commissie meegewerkt aan het nieuwe 
boekhoudplan en stond dus als het ware op de eerste rij. De RSZ is echter van oordeel dat 
de Commissie nog instructies moet verspreiden, in het bijzonder over de overgangsperiode 
inzake vastgestelde rechten.

De HZIV kreeg ook inlichtingen uit eerste hand via de werkgroep. De instelling betreurt 
dat de verspreide instructies geen rechtsgrond hadden, omdat de koninklijke besluiten op 
dat moment nog niet verschenen waren.

De andere OISZ antwoordden dat ze hun informatie hadden gehaald uit documenten van 
de Commissie. Het secretariaat van de Commissie stelde ook een lijst van vaak gestelde 
vragen (FAQ) op die de OISZ kunnen raadplegen.

Sommige OISZ hebben vragen gesteld aan de Commissie en het secretariaat van de Com-
missie heeft binnen redelijke termijnen geantwoord.

De OISZ vonden de aangeleverde informatie over het algemeen afdoende. Twee instellingen 
vermeldden echter dat de informatie niet systematisch tweetalig was.

De RSZPPO, het RIZIV en het RSVZ gaven aan dat ze de informatie te laat ontvingen.

3.3	 Hulp	en	steun	bij	de	uitvoering	van	de	hervorming
Alle OISZ die de vragenlijst beantwoordden, hebben de leverancier van hun boekhoud-
programma (PIA) of een privéconsultant (SAP) betaald om hun boekhoudprogramma af 
te stemmen op de nieuwe boekhouding. Sommige OISZ verklaren te hebben meegewerkt 
aan interne IT-ontwikkelingen (RSVZ en FAO), sommige (RIZIV, RSZPPO, FAO) zeggen 
een beroep te hebben gedaan op andere OISZ (HZIV en DOSZ) om problemen op te lossen.

De OISZ zijn tevreden over de hulp die ze van de vorige Commissie voor de Normalisatie 
kregen, onder meer de antwoorden op vragen die telefonisch of via mail werden gesteld.

De rol van de FOD Sociale Zekerheid is minder bekend bij de OISZ. Die verzorgt nochtans 
het secretariaat van de commissie en antwoordt dus in die hoedanigheid op de vragen van 
de OISZ. De FOD speelt ook een meer theoretische rol, in die zin dat hij meehelpt om de 
terminologie te verduidelijken. In het kader van de werkzaamheden van de commissie heeft 
de FOD een team externe deskundigen belast met een studie over het project tot moderni-
sering van het boekhoudplan.

Ook lijken de OISZ de hulp van de FOD Budget niet naar waarde te schatten terwijl de ver-
tegenwoordiger van de FOD Budget binnen de commissie heeft deelgenomen aan alle werk-
groepen en zoveel mogelijk antwoorden heeft gegeven op de vragen van de instellingen.

127 Die werkgroep werd in 2011 opgericht met medewerking van de RSZ en de HZIV als proefinstellingen.
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3.4	 Noodzakelijke	aanpassingen	van	de	boekhoudsoftware

3.4.1	 Boekhoudplan
Negen van de vijftien OISZ die de vragenlijst beantwoordden, gebruikten het programma 
PIA al vóór de hervorming. Het programma kon worden aangepast aan het nieuwe boek-
houdplan en de nieuwe afschrijvingsregels.

Enkel de Kruispuntbank heeft zijn programma (PIA) niet laten aanpassen omdat dat te 
duur was. Ze heeft een nieuw programma (Easi) aangekocht via een overheidsopdracht.

De RSZ gebruikte een ander programma dan PIA, maar heeft PIA aangekocht om een geïn-
tegreerde boekhouding te kunnen voeren (economisch, budgettair en analytisch).

Twee OISZ (RKW en RVP) gebruiken SAP. Dat programma kon worden aangepast aan de 
criteria van de nieuwe boekhouding.

De RVA, tot slot, gebruikte intern ontwikkelde boekhoudsoftware. Omdat die niet kon wor-
den aangepast aan de vereisten van de nieuwe boekhouding, kocht de instelling een nieuw 
programma aan via een overheidsopdracht. Dat programma wordt sinds 1 januari 2014 ge-
bruikt en wordt nog altijd aangepast.

Alle OISZ die de vragenlijst beantwoordden, hebben bevestigd dat met hun boekhoudsoft-
ware gelijktijdig kan worden aangerekend in de economische boekhouding en in de begro-
tingsboekhouding.

3.4.2	 Financiële	overzichten	en	verslagen
De toepasselijke bepalingen leggen de verplichting op om samenvattende rekeningen en 
tabellen van de opdrachten- en de beheersbegroting voor te leggen, alsook begrotingsver-
slagen waarvoor een specifiek model is uitgewerkt.

In de enquête bevestigden de OISZ die PIA gebruiken dat die software eindverslagen ge-
nereert via het subprogramma Vanilla Birt. Dat moet echter worden aangepast om de ver-
slagen te doen beantwoorden aan de rapporteringsvereisten van de nieuwe boekhouding.

De RSZ, het FAO, de HVW en de HZIV bevestigen dat ze dergelijke verslagen kunnen gene-
reren. Bij de Kruispuntbank, het RSVZ, de RVA en het RIZIV wordt de software aangepast.

De RKW gebruikt SAP en bevestigt de gevraagde verslagen te kunnen genereren, maar de 
instelling slaagt er niet in de gegevens 2012 om te zetten in de vorm van het nieuwe boek-
houdplan.

De RVP gebruikt ook SAP en is van plan de rapporteringsdocumenten manueel op te stellen 
omdat de SAP-module alleen een rekeningenbalans genereert.

Het FBZ vermeldt de samenvattende tabellen niet bij de documenten die zijn PIA-program-
ma kan genereren. 
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De RSZPPO en de DOSZ hebben de vereiste aanpassingen niet laten uitvoeren128.

3.5 Aanpassing van de werkprocessen en –methodes
De OISZ moeten hun begrotingsverrichtingen boeken op basis van vastgestelde rechten, en 
niet langer op basis van verworven rechten. Het Vade Mecum van de FOD Sociale Zeker-
heid definieert die rechten als volgt:

“Een recht kan beschouwd worden als zijnde verworven, wanneer de drie volgende voor-
waarden vervuld zijn:

1° het bedrag kan exact bepaald worden;
2° de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is wel gekend;
3° de betaling is in de loop van het beschouwde jaar vervallen.

Een vastgesteld recht is een recht dat voldoet aan de eerste twee voorwaarden, maar niet 
noodzakelijk aan de derde. De verplichting tot betalen moet evenwel bestaan”129.

De OISZ hebben dus hun aanrekeningsregels moeten herzien, onder meer wat de verplich-
ting tot betaling betreft. Ze moeten er ook op toezien dat hun diensten die regels toepassen. 
Ze hebben bovendien de afschrijvingsregels en de eindejaarsverrichtingen moeten herzien.

De meeste OISZ respecteren de nieuwe vereisten. De RVA wijst erop dat die aanpassing 
lastig was, vooral door de overstap naar een nieuw boekhoudprogramma. Het RSVZ is de-
zelfde mening toegedaan, ook al is die instelling niet van boekhoudprogramma veranderd. 
Het RIZIV wijst op de grote communicatie-inspanningen tussen al zijn betrokken diensten. 
Andere OISZ, daarentegen, beperken zich ertoe te bevestigen dat de nodige aanpassingen 
zijn doorgevoerd (Kruispuntbank) of weldra zullen worden doorgevoerd (HVW, RSZPPO, 
DOSZ).

3.6 Behoeften op het vlak van personeel en opleiding
De meeste OISZ denken over voldoende en terdege opgeleide medewerkers te beschikken 
om de boekhoudkundige en budgettaire hervorming tot een goed einde te brengen.

Enkel het RIZIV, de RSZPPO en de RVA vragen bijkomend personeel en opleidingen. Het 
RIZIV moet niet enkel een nieuwe boekhouding toepassen, maar wordt ook geconfronteerd 
met de moeilijkheden van de bevoegdheidsoverdrachten ingevolge de zesde staatshervor-
ming. Ondersteuning door een externe consultant lijkt noodzakelijk omdat het personeel 
van het RIZIV niet voldoende opgeleid is in overheidsboekhouding.

3.7 Impact van de hervorming op de beheersbegroting van de OISZ
De uitvoering van de hervorming ging voor de OISZ gepaard met extra uitgaven. Het RSVZ 
benadrukt overigens dat het geen specifiek budget kreeg toegewezen voor die hervorming.

128 De DOSZ en de RSZPPO fuseren op 1 januari 2015 op grond van de wet van 12 mei 2014 en zullen samen de Dienst 
voor de bijzondere socialezekerheidsstelsel vormen (DIBISS).

129 FOD Sociale Zekerheid, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België, 
Periode 2008-2014, Brussel 2014.
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De RSZ van zijn kant verklaart dat de hervorming niet tot bijkomende kosten heeft geleid, 
omdat ze samenviel met de beslissing om een nieuw boekhoudprogramma aan te kopen. 
Hetzelfde geldt voor de RVA, waar de hervorming de aankoop van een nieuw programma 
heeft bespoedigd.

De andere OISZ menen dat de boekhoudhervorming 50.000 à 70.000 euro heeft gekost (ten 
laste hun beheersbegroting) voor de aankoop van software, voor informaticaontwikkelin-
gen en voor consultancy.

Het personeel van de OISZ heeft onmiskenbaar bijgedragen tot de implementering van de 
nieuwe boekhouding, maar die bijdrage valt moeilijk te becijferen.

3.8	 Verwachtingen	van	de	OISZ	ten	aanzien	van	de	Commissie	voor	de	Normalisatie	
van	de	Boekhouding

Het Rekenhof stelt vast dat de OISZ tevreden zijn over de steun die de vorige Commissie gaf 
om de hervorming in te voeren, maar dat ze eensgezind vragen dat de nieuwe Commissie in 
de toekomst actiever zou zijn en volop de nieuwe rol zou spelen die ze krijgt in het konink-
lijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan. Ze 
vragen daarom dat de Commissie:

• duidelijke en precieze omzendbrieven zou opstellen;
• een overlegorgaan zou zijn dat periodiek vergaderingen belegt, en een platform voor de 

uitwisseling van goede praktijken;
• ondersteuning zou geven bij de boekhoudkundige problemen die zich voordoen, en zou 

antwoorden op vragen die worden gesteld;
• opleidingen zou geven over de nieuwe waarderingsregels, voornamelijk de vastgestelde 

rechten;
• de OISZ actiever en individueler zou begeleiden;
• erop zou toezien dat alle OISZ de regels eenduidig toepassen.

3.9 Oog voor de eigenheid van elke OISZ
Het RIZIV en de RSZ zijn de twee instellingen die de meeste problemen hadden om hun 
eigenheid te rijmen met de hervorming.

Het RIZV is inderdaad een complexe organisatie door de verscheidenheid van zijn activi-
teiten en de Commissie heeft nog niet in detail onderzocht welke boekhoudkundige impli-
caties dat heeft.

De RSZ betreurt dat hij nog geen instructies heeft ontvangen om de bijdragen van het laat-
ste trimester voor het overgangsjaar 2014 te boeken.

De andere OISZ melden geen bijzondere moeilijkheden.
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4	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat de OISZ niet hebben gewacht tot de koninklijke besluiten ver-
schenen (17 juni 2014) om de boekhoudhervorming in de praktijk te brengen.

De OISZ die de vragenlijst van het Rekenhof hebben beantwoord, benadrukken echter alle-
maal de belangrijke rol die de nieuwe Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding 
van de OISZ moet spelen bij de correcte toepassing van de hervorming in de toekomst. Alle 
leden van die commissie zijn echter nog niet aangewezen, zodat ze niet volledig operatio-
neel kan zijn. Ze zou ook over voldoende middelen moeten kunnen beschikken om de rol te 
spelen die ze toegewezen gekregen heeft door het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot 
vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan.

Tot slot merkt het Rekenhof op dat de uitvoering van de hervorming tot uitgaven voor 
informatica-investeringen heeft geleid, behalve bij twee OISZ die al van plan waren een 
nieuw boekhoudprogramma aan te kopen. Per OISZ gaat het om 50.000 tot 70.000 euro. 
Diverse OISZ stellen bovendien behoefte te hebben aan boekhoudexperts.

Het Rekenhof beveelt dan ook aan rekening te houden met de specifieke noden van de 
OISZ in het kader van de boekhoudhervorming, vooral in het geval van het RIZIV en de 
RSZ, de twee meest complexe instellingen. Het beveelt ook aan voldoende middelen op de 
beheersbegroting en de opdrachtenbegroting vrij te maken om de hervorming volledig te 
kunnen uitvoeren.

5 Antwoord van de administratie en de minister van Begroting

In zijn antwoord van 8 augustus 2014 erkent de voorzitter van het directiecomité van de 
FOD Sociale Zekerheid dat de OISZ legitieme verwachtingen koesteren ten aanzien van de 
Commissie voor de Normalisatie. De FOD zal die verwachtingen in de mate van het moge-
lijke proberen in te lossen.

In verband met het verzoek aan de commissie om erover te waken dat alle OISZ de regels 
eenduidig toepassen, stelt de voorzitter dat de commissie in geen geval als controleorgaan 
kan fungeren. De rol van de commissie beperkt zich ertoe regels uit te werken waarin het 
merendeel van de commissieleden zich kan vinden, en die regels op te leggen bij besluit of 
omzendbrief. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie een afwijking toestaan.

Tot slot verzekert de voorzitter dat alles in het werk zal worden gesteld om zo snel mogelijk 
leden aan te wijzen voor de nieuwe commissie, zodat die ten volle operationeel wordt.

In zijn antwoord van 20 augustus 2014 verzekert de minister van Begroting dat de middelen 
op de beheersbegroting 2014 van de OISZ verhoogd zullen worden met de werkelijk betaalde 
uitgaven voor december 2014. Dat geldt ook voor de opdrachtenbegroting maar zonder dat 
er een formeel akkoord komt, gezien de niet-limitatieve aard van de opdrachtenbegroting.
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De minister van Begroting wenst te vermelden dat het nieuwe boekhoudplan een niet te 
onderschatten budgettaire impact zal hebben op de middelen op de beheersbegroting en 
de opdrachtenbegroting van de OISZ. Hij merkt op dat er bovendien wijzigingen zullen zijn 
voor bepaalde imputaties van de opdrachtenbegroting die zullen worden overgeheveld naar 
de beheersbegroting en omgekeerd.

De minister stelt tot slot dat de FOD Budget ervaring heeft met overheidsboekhouding en 
de OISZ kan ondersteunen in deze overstap. Hij zal de deelname van de FOD in de commis-
sie blijven aanmoedigen.
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RVA: omvang van de  
teruggevorderde uitkeringen
De RVA wordt geconfronteerd met een sterke toename aan terug te vorderen uitkeringen. De 
informatie die daarover openbaar wordt gemaakt, is onvoldoende transparant, onder meer 
wat de inbaarheid van die vorderingen betreft. Het Rekenhof beveelt daarnaast de RVA aan het 
administratieve beheer van die vorderingen te verbeteren en de nodige provisies aan te leggen 
in zijn rekeningen. De RVA heeft zich ertoe verbonden de nodige maatregelen te nemen.

1 Context

De RVA gaat in de bestuurovereenkomst met de Staat diverse verbintenissen aan met het 
oog op een tijdige en correcte toekenning van de uitkeringen. Het gaat onder meer om 
initiatieven voor het vereenvoudigen van procedures, het kruisen van databanken en het 
ontwikkelen van toepassingen van e-government. Samen met die initiatieven bouwt de 
RVA ook meer gerichte en systematische controles uit, gesteund op het federaal actieplan 
tegen de sociale fraude.

Op langere termijn heeft een dergelijk beleid een belangrijk preventief effect. Het helpt 
fouten te voorkomen of sneller vast te stellen zodat de gevolgen ervan beperkt blijven. Maar 
op korte termijn vertaalt dat beleid zich ook in een stijgend aantal uitkeringen dat moet 
worden teruggevorderd: bij de invoering van betere controles komen immers meer fouten 
of vergissingen aan het licht.

Het toenemend aantal nieuwe terugvorderingen en de stijging van het nog in te vorderen 
saldo zijn volgens de RVA budgettair gezien erg verontrustend130. Zodra de RVA een recht op 
terugvordering opent, wordt het bedrag ervan immers reeds als een begrotingsontvangst 
beschouwd, nog voor er enige betaling is gebeurd. De terugbetaling verloopt echter vaak 
moeizaam en leidt tot een groeiende kloof tussen de budgettaire en werkelijke ontvang-
sten131. Eind 2013 had de RVA nog een tegoed van 363 miljoen euro aan teruggevorderde 
uitkeringen.

Tabel 1 –  Evolutie van het nog openstaande saldo aan teruggevorderde uitkeringen 2011-2013

 31 december 2011 31 december 2012 31 december 2013

Werkloosheidsuitkeringen 
(incl. kosten en intresten)

264.908.963,22 286.209.776,45 312.200.096,92

andere uitkeringen Rva 22.359.030,56 30.446.097,61 50.689.569,29

Totaal 287.267.993,78 316.655.874,06 362.889.666,21

Bron: RVA, rekeningen

130 RVA, Jaarverslag 2012, p.118. Ter beschikking op www.rva.be.
131 Ondanks initiatieven om ook de terugvorderingsprocedure zelf te optimaliseren, zowel door de procedure verder 

te automatiseren als door de schuldvorderingen van de RVA in de fiscale balans van elke belastingplichtige te in-
tegreren (waardoor de schuld aan de RVA kan worden gecompenseerd met het bedrag dat de betrokkene van de 
overheid moet terugkrijgen op zijn belastingen).
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2 Onderzoek

Naar aanleiding van de controle van de rekeningen van de RVA heeft het Rekenhof onder-
zocht welke informatie de RVA verstrekt over de omvang van de uitkeringen die hij terug-
vordert (in de praktijk hoofdzakelijk werkloosheidsuitkeringen132). De cijfers uit de rekenin-
gen werden gekoppeld aan de rapportering in de jaarverslagen en de statistische publicaties 
van de RVA, en vergeleken met de antwoorden op parlementaire vragen.

Het ontwerpartikel werd op 25 juni 2014 voorgelegd aan de minister van Werk en de ad-
ministrateur-generaal van de RVA. De minister van Werk heeft geantwoord bij brief van 
16 juli 2014 met verwijzing naar het antwoord van de administratie. Het antwoord van de 
administrateur-generaal van 18 juli 2014 is opgenomen in punt 5 van dit artikel.

3 Vaststellingen

De terugvordering van uitkeringen gebeurt door de dertig regionale werkloosheidsbureaus 
van de RVA. Het hoofdbestuur centraliseert de cijfers van alle dossiers met het oog op in-
terne rapportering en de opmaak van de jaarverslagen. Volgens het jaarverslag 2013 heeft 
de RVA in 2013 127 miljoen euro nieuwe rechten133 aan terug te vorderen uitkeringen vast-
gesteld.

Dat bedrag moet echter omzichtig worden geïnterpreteerd, zowel gelet op de vorderingen 
waaruit het is samengesteld (3.1) als doordat het niet alle terug te betalen uitkeringen om-
vat (3.2). Daarenboven kan een groot deel niet worden geïnd, maar daarop heeft de RVA 
onvoldoende zicht (3.3).

3.1	 Teruggevorderd	bedrag
Terugvorderingen worden begripsmatig geassocieerd met een onverschuldigde prestatie. 
Ook parlementaire vragen over de terugvorderingen van de RVA blijken vrijwel altijd speci-
fiek betrekking te hebben op uitkeringen die ten onrechte werden toegekend.

De draagwijdte van de teruggevorderde uitkeringen door de RVA is echter tegelijk ruimer 
en beperkter. Het voormelde bedrag van 127 miljoen euro staat met andere woorden niet 
gelijk met de onterechte betalingen aan uitkeringsgerechtigden in de loop van 2013.

Ten eerste mag de RVA een onterechte uitkering soms niet of slechts ten dele terugvorde-
ren, zoals bij verjaring of in geval van goede trouw van de werkloze. De terugvorderingen 
van de RVA omvatten evenmin uitkeringen die door een fout of vergissing van de uitbeta-
lingsinstellingen ten onrechte aan werklozen werden betaald. Dergelijke terugvorderingen 
moeten de uitbetalingsinstellingen immers zelf doen (zie ook 3.2).

132 De voorbije vijf jaar had 85 % van de door de RVA teruggevorderde uitkeringen betrekking op werkloosheidsuit-
keringen. De overige terugvorderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op uitkeringen voor tijdskrediet of loop-
baanonderbreking, op uitkeringen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en op tegemoetkomingen 
in het stelsel dienstencheques.

133 Exclusief de verhoging van bestaande rechten.
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Ten tweede bestaan de terugvorderingen van de RVA niet alleen uit onterecht betaalde 
uitkeringen, maar ook uit werkloosheidsuitkeringen die worden betaald in afwachting van 
de toekenning van een pensioen of uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Die voorlopige 
werkloosheidsuitkeringen recupereert de RVA dan bij de Rijksdienst voor Pensioenen of bij 
de ziekenfondsen ten belope van het bedrag dat ze aan de betrokkenen verschuldigd zijn 
(respectievelijk 4,2 en 15,5 miljoen euro in 2013).

Ten derde zijn een aantal terugvorderingen enkel gericht tegen werkgevers, als die bijvoor-
beeld een werkloze met bedrijfstoeslag niet vervangen. Binnen deze categorie terugvorde-
ringen moet specifiek voor 2013 ook rekening worden gehouden met een gerichte controle 
op dienstenchequeondernemingen. Die controle heeft immers geleid tot 21,9 miljoen euro 
nieuwe terugvorderingen, ongeveer een verdrievoudiging in vergelijking met 2012134. Samen 
met de voornoemde categorie terugvorderingen op andere instellingen van sociale zeker-
heid is dus iets meer dan een derde van het in 2013 teruggevorderde bedrag (45,3 van de 
127 miljoen euro, zie tabel 2 hieronder) niet gericht tegen uitkeringsgerechtigden.

Tabel 2 – Overzicht van het teruggevorderde bedrag in 2013

miljoen euro percentage

Uitkeringsgerechtigden 81,6 64,3

Rijksdienst voor Pensioenen 4,2 3,3

mutualiteiten 15,5 12,2

andere 3,7 2,9

Dienstenchequeondernemingen 21,9 17,3

Totaal 126,9 100

Bron: Jaarverslag en boordtabellen RVA

3.2 Geïnd bedrag
Volgens het jaarverslag kon de RVA in 2013 70,8 miljoen euro aan teruggevorderde uitkerin-
gen innen. Dat bedrag heeft betrekking op alle nog openstaande vorderingen (363 miljoen 
euro eind 2013), en niet op de in 2013 nieuw geopende vorderingen (127 miljoen euro). De 
mate waarin de bedragen die tijdens een bepaald jaar zijn teruggevorderd ook effectief wer-
den terugbetaald, volgt de RVA als dusdanig niet afzonderlijk op.

Ook de ouderdomsbalans van de openstaande vorderingen biedt weinig verduidelijking. Ze 
geeft bijvoorbeeld een te positief beeld door het sterk toegenomen aandeel recente terug-
vorderingen als gevolg van betere controle (zie 1). Daarmee rekening houdend kan uit de ou-
derdomsbalans van de teruggevorderde werkloosheidsuitkeringen, weergegeven in tabel 3, 
worden afgeleid dat 10 % van de nog openstaande schuld 10 jaar of ouder is terwijl ze volgens 
administratieve onderrichtingen dan in principe afgeboekt zou moeten zijn. Overigens 
heeft het Rekenhof bij het onderzoek vastgesteld dat de oudste nog openstaande vordering 
zelfs dateert van 1976.

134 Voor meer details over die controle: RVA, Jaarverslag 2013, p.81-83. Ter beschikking op www.rva.be. 

http://www.rva.be
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Tabel 3 –  Ouderdom van de openstaande vorderingen (activiteit werkloosheid) voor de periode 2011-
2013

31 december 2011 31 december 2012 31 december 2013

<1 jaar 55.540.400,82 21,02 % 64.932.350,07 22,82 % 73.415.179,98 23,64 %

2 jaar 50.652.047,41 19,17 % 41.816.539,64 14,69 % 49.812.462,53 16,04 %

3 jaar 36.272.683,12 13,73 % 41.080.753,27 14,44 % 33.510.678,02 10,79 %

4 jaar 31.843.951,04 12,05 % 30.554.867,81 10,74 % 34.398.176,16 11,08 %

5 jaar 18.483.750,80 7,00 % 27.341.811,34 9,61 % 26.403.461,08 8,50 %

6 -10 jaar 42.677.321,21 16,15 % 48.653.729,26 17,10 % 62.224.927,23 20,04 %

> 10 jaar 28.753.818,72 10,88 % 30.203.244,20 10,61 % 30.752.638,88 9,90 %

Totaal 264.223.973,12 100,00 % 284.583.295,59 100,00 % 310.517.523,88 100,00 %

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van lijsten RVA

Verdere essentiële informatie over de inning kan slechts indirect uit de jaarverslagen wor-
den afgeleid. Het blijft onder meer onduidelijk welke schuldenaars moeilijk terugbetalen, 
maar uit de aard van de vermelde problemen lijkt het enkel om uitkeringsgerechtigden te 
kunnen gaan. In 2013 werd de RVA in 1797 dossiers gevraagd om geheel of gedeeltelijk te 
verzaken aan terugvordering of om een terugbetalingsplan over een lange periode te aan-
vaarden, meestal wegens de precaire financiële situatie van de debiteur. Daarnaast wordt 
steeds vaker voor de rechtbank betwist dat de terugvordering gegrond is: eind 2013 was om 
die reden 15,4 % van het totale openstaande bedrag aan vorderingen tijdelijk oninbaar. En 
tot slot blijven sommige debiteuren weerspannig en is dus een procedure van gedwongen 
invordering vereist.

3.3	 Andere	verschuldigde	bedragen
Niet elke terug te betalen uitkering is het voorwerp van een terugvorderingsprocedure door 
de werkloosheidsbureaus. Daarover wordt echter weinig en soms verwarrende informatie 
verstrekt135. De RVA kan nochtans bovenop de terug te vorderen uitkeringen aanspraak ma-
ken op drie andere belangrijke categorieën van terug te betalen uitkeringen.

• Terug te betalen provisionele werkloosheidsuitkeringen door het Sluitingsfonds136

Als een werkgever de ontslagvergoedingen niet kan betalen – hoofdzakelijk bij faillissement 
– dan voorziet de wetgeving in een tussenkomst door het Sluitingsfonds, een instelling die 
werd opgericht bij de RVA. Zodra het Sluitingsfonds zijn tussenkomst heeft bepaald, in de 
regel binnen acht maanden na het faillissement, wordt het bedrag ervan onmiddellijk ver-
rekend met de RVA ten belope van de werkloosheidsuitkeringen die de werknemers onder-
tussen betaald kregen om niet zonder enig inkomen te vallen.

135 Zie vraag nr. 40 van 13 januari 2012 (Parl. St. Kamer, QRVA, 53 062 p.316-317) en vraag nr. 5-5184 van 16 janu-
ari 2012 (Parl. St. Senaat, 2011-2012, 16/1/2012, SV 5-5184). Bij deze identieke vragen over het in 2010 terugge-
vorderde bedrag aan onterechte uitkeringen was het antwoord in het ene geval 95,5 miljoen euro en in het andere 
geval 111,4 miljoen euro. Dat grote verschil is vrijwel volledig toe te schrijven aan het al dan niet mee opnemen van 
terug te betalen provisionele werkloosheidsuitkeringen door het Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers (11,6 miljoen euro in 2010) en uitkeringen voor loopbaanonderbre-
king (4,2 miljoen euro in 2010), wat niet wordt vermeld of toegelicht.

136 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers.
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In tegenstelling tot de voornoemde gevallen van voorlopige werkloosheidsuitkeringen (zo-
als in afwachting van een pensioen) opent de RVA geen terugvorderingsprocedure ten aan-
zien van het Sluitingsfonds. Het betrokken bedrag blijft om die reden ook onvermeld in het 
jaarverslag, en komt pas voor in de rekeningen van de RVA op het ogenblik van de effectieve 
terugbetaling door het Sluitingsfonds. In 2013 gaat het om 16,4 miljoen euro.

• Terug te betalen onterechte werkloosheidsuitkeringen door de uitbetalingsinstellingen

Maandelijks ontvangen de uitbetalingsinstellingen van de RVA de nodige financiële midde-
len voor het betalen van de werkloosheidsuitkeringen. Als ze daarbij een fout begaan, zoals 
de betaling van een te hoog berekend bedrag, dan verwerpt de RVA die uitgaven of schakelt 
hij ze uit en moeten de uitbetalingsinstellingen zelf het onverschuldigde bedrag van de 
werkloze terugvorderen. De RVA brengt het onverschuldigd betaalde bedrag in mindering 
van een volgende schijf middelen aan de uitbetalingsinstelling.

In werkelijkheid betreft het een vrij complexe regeling waarvan de procedure veel tijd in 
beslag neemt en die volgens het Rekenhof bijkomende financiële waarborgen vergt van de 
uitbetalingsinstelling. Die problematiek wordt daarom afzonderlijk behandeld in het vol-
gende artikel van dit Boek. Wel kan hier al worden vermeld dat de RVA in 2013 27,5 miljoen 
euro definitief verworpen of uitgeschakelde uitgaven heeft verrekend met de financiële 
middelen aan de uitbetalingsinstellingen.

• Terug te betalen werkloosheidsuitkeringen door buitenlandse instellingen voor sociale ze-
kerheid

Buitenlandse werklozen die vanuit een lidstaat van de Europese Unie tijdelijk naar België 
uitwijken om er werk te vinden, behouden onder bepaalde voorwaarden hun recht op werk-
loosheidsuitkeringen137. Als ze zich daarbij hebben gewend tot de RVA, blijft de werkloos-
heidsuitkering krachtens Europese en bilaterale afspraken ten laste van de buitenlandse 
instelling voor sociale zekerheid. Daartoe bestaat een specifieke vereffeningsprocedure, 
buiten de normale werkwijze van een terugvordering door de werkloosheidsbureaus. In 
2013 heeft de RVA op die manier 15,1 miljoen euro nieuwe vastgestelde rechten geboekt ter-
wijl de buitenlandse instellingen 8,3 miljoen euro effectief hebben terugbetaald. Het open-
staande saldo ten aanzien van de buitenlandse instellingen bedroeg in totaal 22,9 miljoen 
euro op 31 december 2013.

4	 Conclusie	en	aanbeveling

De problematische invordering van een groot deel van de onverschuldigde uitkeringen 
moet vanuit het principe van voorzichtigheid in de rekeningen van de RVA tot uiting wor-
den gebracht. Volgens de boekhoudkundige voorschriften moeten immers provisies wor-
den aangelegd voor verliezen, minderwaarden en lasten die, hoewel ze nog niet definitief 
zijn verwezenlijkt, reeds als waarschijnlijk kunnen worden aanzien.

137 Onder meer in uitvoering van verordening nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 be-
treffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
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Het aanleggen van provisies veronderstelt ook aanpassingen in het administratief beheer 
van de vorderingen. Het vergt immers een goed inzicht in het normaal te verwachten te-
rugbetalingspatroon, zowel door de tijd als naargelang van de verschillende groepen debi-
teuren. Aan de hand van die informatie kan de RVA in zijn jaarverslagen ook een vollediger 
en consistenter beeld schetsen over de teruggevorderde uitkeringen, bv. wat betreft het 
onderscheid tussen werkelijk onverschuldigde en provisioneel verschuldigde uitkeringen.

5 Antwoord van de minister en de administratie

De administrateur-generaal merkt op dat RVA al zeer veel informatie geeft over de terug-
vorderingen in het jaarverslag en in de stand van de rekeningen. In de toekomst zal de RVA 
de informatie nog verder vervolledigen en preciseren.

Naar analogie van de voorlopige werkloosheidsuitkeringen die moeten worden terugbe-
taald door de RVP of het RIZIV, zal de RVA, in overleg met het FSO, ook voor de voorlopige 
werkloosheidsuitkeringen die door het FSO worden terugbetaald een terugvorderingspro-
cedure openen.

Wat betreft de terugbetaling door buitenlandse instellingen stelt de administrateur-gene-
raal dat de Europese regelgeving in lange termijnen voor de terugbetaling voorziet.

De administrateur-generaal bevestigt het antwoord dat hij al had verstrekt naar aanlei-
ding van de rekeningcontrole 2008-2011 door het Rekenhof. De RVA gaat akkoord om de 
problematische invordering van een groot deel van de onverschuldigde uitkeringen in zijn 
rekeningen te tonen vanuit het principe van voorzichtigheid. De RVA zal hiervoor, zoals 
al aangegeven bij de rekeningcontrole, gebruik maken van de regels die zijn vastgelegd in 
het nieuwe genormaliseerde boekhoudplan voor de OISZ. De inning van een vordering zal 
binnen de boekhouding van de RVA worden geboekt naar de rekening dubieuze debiteuren 
indien de vordering op het einde van het boekjaar reeds meer dan zes maanden openstaat.

Vervolgens zullen waarderingsregels worden toegepast om de waardeverminderingen te 
bepalen op basis van de verjaringstermijn voor terugvorderingen van sociale prestaties 
(drie jaar). De waardeverminderingen zullen per individueel dossier worden toegepast en 
de uitwerking wordt momenteel bestudeerd door de directies Reglementering en Financi-
ele Diensten van de RVA en zullen worden opgenomen in het project Optirec over de opti-
malisering van het terugvorderingsproces.

Rva: door de uitbetalingsinstellingen te financieren onterechte uitkeringen
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RVA: door de uitbetalings- 
instellingen te financieren  
onterechte werkloosheids- 
uitkeringen
De RVA verifieert de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen door de uitbetalingsinstel-
lingen en aanvaardt ze, verwerpt ze of schakelt ze uit. Bedragen die de RVA definitief heeft 
verworpen of uitgeschakeld, moeten de uitbetalingsinstellingen zelf invorderen. Die definitief 
verworpen en uitgeschakelde bedragen houden een financieel risico in. Ze moeten immers ter 
beschikking staan in de opdrachtenboekhouding van de uitbetalingsinstellingen. Uit de finan-
ciële analyse van de uitbetalingsinstellingen is gebleken dat het risico reëel is dat een uitbeta-
lingsinstelling over onvoldoende middelen beschikt om op termijn de definitief verworpen en 
uitgeschakelde bedragen te blijven financieren. Daardoor kan de RVA worden geconfronteerd 
met niet-invorderbare bedragen bij vereffening ingeval een uitbetalingsinstelling zijn activiteit 
zou stopzetten of insolvabel zou worden. Om dat risico in te dekken heeft de RVA een voorstel 
tot borgstelling geformuleerd dat momenteel wordt besproken door de sociale partners.

1 Context

In België hebben werknemers die ontslagen worden, recht op een uitkering als ze voldoen 
aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloos-
heidsreglementering. Die uitkering wordt betaald door een erkende uitbetalingsinstel-
ling138.

Om de uitkeringen te betalen, ontvangen de uitbetalingsinstellingen voorschotten van de 
RVA. Nadat ze de uitkeringen hebben betaald, dienen de uitbetalingsinstellingen hun uit-
gaven in bij de RVA die ze verifieert. Op basis van deze verificatie aanvaardt de RVA de 
betalingen van de uitbetalingsinstellingen, verwerpt hij ze139 of schakelt hij ze uit140.

Als de RVA een betaling verwerpt of uitschakelt, beschikt de uitbetalingsinstelling over 
respectievelijk 17 of 35 maanden om haar fout recht te zetten en de verworpen of uitgescha-
kelde betaling opnieuw in te dienen. Gedurende die wettelijke termijn worden de verwor-
pen en uitgeschakelde bedragen afzonderlijk geregistreerd binnen de rekening-courant. 
De rekening-courant is het boekhoudkundig beheerssysteem waarin de RVA en de uitbe-
talingsinstelling de verrichtingen in verband met gedane voorschotten en geverifieerde be-
talingen registreren.

138 Er zijn vier erkende uitbetalingsinstellingen: drie private instellingen (ACV, ABVV en ACLVB) en de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen (HVW) als openbare instelling.

139 Een betaling wordt verworpen als de indiening formeel geldig is maar de toekenningsvoorwaarden niet vervuld zijn 
(een te hoog dagbedrag, te veel dagen betaald).

140 Een betaling wordt uitgeschakeld als de indiening niet formeel geldig is (gebrek aan geldige uitkeringskaart, reke-
ningnummer waarop gestort moet worden is onbekend).
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Als een betaling na de wettelijke termijn van 17 of 35 maanden niet is aanvaard, dan wordt 
ze definitief verworpen of uitgeschakeld. De uitbetalingsinstelling boekt de bedragen die 
definitief verworpen of uitgeschakeld zijn over van de opdrachtenboekhouding (de reke-
ningen die de uitbetalingsinstelling gebruikt voor de registratie van alle verrichtingen voor 
de werkloosheidsuitkeringen) naar haar eigen beheersboekhouding. Vanaf dat ogenblik 
moet de uitbetalingsinstelling zelf de onverschuldigde betaling van de werkloze terugvor-
deren. Als ze een verworpen of uitgeschakelde betaling niet kan recupereren, dan komt het 
bedrag definitief ten laste van haar eigen beheer en resultaat.

Voor de definitief verworpen en uitgeschakelde uitgaven moet de uitbetalingsinstelling 
vanuit zijn beheersboekhouding de nodige financiële middelen ter beschikking stellen (d.i. 
aanhouden op een financiële rekening) van de opdrachtenboekhouding. Die financiële 
middelen worden afgetrokken van de voorschotten die de RVA betaalt, wat aanleiding geeft 
tot een verrekening op de rekening-courant tussen de RVA en de uitbetalingsinstelling. 
Omdat de uitbetalingsinstelling het geld van de definitief verworpen en uitgeschakelde 
bedragen ook gebruikt om de uitkeringen te betalen, vormt dit een financieel risico in het 
systeem van de rekening-courant.

Samenvatting rekening-courant uitbetalingsinstellingen – werkloosheidsuitkeringen (voorschotten, 
verwerpingen en uitschakelingen) en de definitief verworpen en uitgeschakelde uitkeringen over de 
periode 2009-2013.

 Toestand op 
31 december

 2009  2010  2011  2012 2013

voorschotten 1.223.288.565,73 1.234.479.419,37 1.254.313.443,84 1.206.266.710,83 1.218.641.969,97

Verwerpingen 64.101.342,14 68.722.936,45 77.245.715,01 77.529.387,64 83.315.240,58

Uitschakelingen 23.933.912,40 29.256.862,84 34.256.721,60 34.150.023,90 33.328.887,62

Totaal 1.311.323.820,27 1.332.459.218,66 1.365.815.880,45 1.317.946.122,37 1.333.286.098,17

definitief 
verworpen & 
uitgeschakeld

20.087.568,58 21.652.015,18 23.586.117,90 28.518.487,71 30.073.357,24

Bron: rekeningen RVA

Uit de rekening-courant over de afgelopen jaren blijkt dat de verworpen en uitgeschakelde 
bedragen toenemen. Die toename kan aan meerdere factoren te wijten zijn, zoals een stij-
ging van incorrecte betalingen door de uitbetalingsinstellingen of een performantere con-
trole door de RVA.

2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft een onderzoek gevoerd naar de boekhoudkundige verwerking van ver-
worpen en uitgeschakelde betalingen.

Het ontwerpartikel werd op 25 juni 2014 voorgelegd aan de minister van Werk en de admi-
nistrateur-generaal van de RVA. De minister heeft geantwoord bij brief van 16 juli 2014 en 
verwijst naar het antwoord van de administratie. Het antwoord van de administrateur-
generaal van 18 juli 2014 is opgenomen in punt 5 van dit artikel.
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3 Vaststellingen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het bedrag aan definitief verworpen en uitgeschakelde 
bedragen van de uitbetalingsinstellingen toeneemt. In 2013 bedroeg het 27,5 miljoen euro 
tegenover 20 miljoen euro in 2009 (zie vorige tabel).

De jaarlijkse verslagen over het beheer van de uitbetalingsinstellingen aan de minister van 
Werk141 tonen aan dat twee van drie private uitbetalingsinstellingen een negatief eigen ver-
mogen hebben en een jaarlijks structureel tekort kennen. Het risico is dan ook reëel dat 
die uitbetalingsinstellingen over onvoldoende middelen beschikken om op termijn de de-
finitief verworpen en uitgeschakelde bedragen te blijven financieren en bij uitbreiding de 
toekomstige niet aanvaarde indieningen.

Hoewel het Rekenhof de kans gering acht dat een erkende uitbetalingsinstelling alle ver-
worpen of uitgeschakelde uitgaven op korte termijn zou moeten terugbetalen, is de poten-
tiele impact ervan voor de RVA wel substantieel. De RVA kan dan immers geconfronteerd 
worden met niet-invorderbare bedragen in de rekening-courant.

4	 Conclusie	en	aanbeveling

In het proces van de betaling van werkloosheidsuitkeringen door de uitbetalingsinstellin-
gen heeft het Rekenhof een financieel risico vastgesteld. De RVA verifieert de betalingen en 
aanvaardt ze, verwerpt ze of schakelt ze uit. Bedragen die de RVA definitief heeft verworpen 
of uitgeschakeld, moeten de uitbetalingsinstellingen zelf invorderen.

De definitief verworpen en uitgeschakelde bedragen houden een financieel risico in bij de 
financiering van de rekening-courant. Ze moeten immers ter beschikking staan in de op-
drachtenboekhouding van de uitbetalingsinstelling. Uit de financiële analyse van de uit-
betalingsinstellingen is gebleken dat het risico reëel is dat een uitbetalingsinstelling over 
onvoldoende middelen beschikt om op termijn de definitief verworpen en uitgeschakelde 
bedragen te blijven financieren. Daardoor kan de RVA worden geconfronteerd met niet in-
vorderbare bedragen in de rekening-courant bij vereffening ingeval een uitbetalingsinstel-
ling zijn activiteit zou stopzetten of insolvabel zou worden.

Het Rekenhof beveelt daarom aan dat de nodige garanties moeten worden ingebouwd om 
de rekening-courant te kunnen vereffenen ingeval een uitbetalingsinstelling zijn activiteit 
zou stopzetten of insolvabel zou worden.

5 Antwoord van de minister en de administratie

Na analyse van het standpunt van het Rekenhof treedt de RVA de conclusie bij dat het ge-
bruik van de rekening-courant als beheersinstrument van de voorschotten aan de uitbeta-
lingsinstelling een potentieel risico voor de Rijksdienst vormt.

141 De verslagen worden opgemaakt door de inspectiedienst van de RVA die een boekhoudkundige en financiële con-
trole van de uitbetalingsinstellingen uitvoert.
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In zijn antwoord van 18 juli 2014 stelt de administrateur-generaal dat de problematiek in 
behandeling is. De RVA heeft tijdens de zitting van 8 mei 2014 een voorstel tot borgstelling 
voorgelegd aan het beheerscomité. Het comité heeft beslist om een werkgroep op te richten 
om dit onderwerp verder te bespreken met het oog op een concrete uitwerking van de borg-
stelling. De werkgroep zal vanaf september samenkomen.
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RVP: terugvorderingen van  
onverschuldigde bedragen
Door datamatching van verschillende elektronische gegevensstromen kan de Rijksdienst voor 
Pensioenen (RVP) veel onrechtmatige betalingen vermijden. Hij kan ze echter niet volledig 
uitsluiten en moet dus overgaan tot terugvorderingen. De financiële rapportering van de RVP 
is niet voldoende transparant en bevat niet alle noodzakelijke informatie om de juiste omvang 
te kennen van de terugvorderingen die de RVP jaarlijks uitvoert of kwijtscheldt, voor eigen 
rekening of voor rekening van derden.

Het Rekenhof beveelt de RVP aan zijn organisatie en interne controles aan te passen zodat 
de rapportering een exhaustief beeld weergeeft en een waardevol instrument is waarop het 
bestuur kan steunen om het terugvorderingsbeleid tijdig bij te sturen.

1 Context

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalde in 2012 24,3 miljard euro prestaties (pen-
sioenen en inkomensgarantie voor ouderen) uit aan werknemers en zelfstandigen. In zijn 
actieplannen tegen uitkeringsfraude legt de RVP de nadruk op het vermijden van onte-
rechte betalingen door zoveel mogelijk de techniek van datamatching toe te passen op de 
verschillende gegevensstromen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Door de 
beroepsactiviteit en het recht op een sociale uitkering automatisch te controleren aan de 
hand van elektronische gegevensstromen142 kan de RVP een groot deel van de onrechtma-
tige betalingen detecteren. Die kunnen het gevolg zijn van:

• de onwetendheid van de betrokkene over de verplichte formaliteiten;
• het occasioneel overschrijden van inkomstengrenzen;
• laattijdige reactie van de pensioeninstellingen;
• trage informatiedoorstroming tussen instellingen (nationaal en internationaal);
• ingewikkelde en dus moeilijk toe te passen en moeilijk te begrijpen reglementering;
• doelbewuste fraude.

De betrokkene kan onder bepaalde voorwaarden vragen dat de RVP de onterecht betaalde 
uitkeringen niet terugvordert en dus kwijtscheldt. De kwijtschelding wordt toegekend door 
de Raad voor Uitbetaling van de Voordelen143, of, met instemming van deze Raad, door de 

142 Waaronder Rijksregister, Argo (individuele loopbaanrekening van de werknemers uit de privésector, beheerd door 
de vzw SIGeDIS), Cadaf (Kadaster Kinderbijslag), Cadnet (kadastrale gegevens FOD Financiën) en Taxi-As (fiscale 
aangiftes).

143 Deze Raad werd binnen de RVP opgericht op 1 april 1987 (art.10 van koninklijk besluit nr.513 van 27 maart 1987 tot 
afschaffing van de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor 
Werknemerspensioenen) en is bevoegd om uitspraak te doen over de aanvragen tot verzaking aan de terugvorde-
ring van de voordelen die de instelling ten onrechte heeft uitgekeerd (art. 60 bis,§ 2, vierde lid, van het koninklijk 
besluit nr.50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en art.36,§ 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr.72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen).
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administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan zijn bevoegdheid delegeren aan 
de administratie. Het beheerscomité van de RVP kan terugvorderingen ook oninvorderbaar 
verklaren. Bij betwisting kan de betrokkene zich tot de rechtbank wenden.

Uit de begrotingsrekeningen blijkt dat de terug te vorderen prestaties in 2012 zouden zijn 
opgelopen tot 108,1 miljoen euro. Eind 2012 staat op de balans nog een saldo open van 
31,9 miljoen euro (zie tabel 1). Jaarlijks wordt gemiddeld 519.661,10 euro144 van de terugge-
vorderde bedragen kwijtgescholden of oninvorderbaar verklaard.

Tabel 1 –  Terugvorderingen en kwijtscheldingen (in euro)

2010 2011 2012

Balans   

410 – Terugvordering door middel 
van terugstorting

10.816.759,64 8.762.214,33 9.029.615,74

411 – Terugvordering via inhouding 23.364.768,39 23.965.307,29 22.688.786,44

4596 – Provisie dubieuze debiteuren 185.920,14 185.920,14 185.920,14

Totaal 34.367.448,17 32.913.441,76 31.904.322,32

Uitvoeringsrekening

7332 – Terugvorderingen 103.035.457,07 101.465.115,95 108.140.506,18

8337 – Kwijtscheldingen 418.267,48 1.076.420,94 532.764,36

Bron: Rekeningen RVP 2010-2012

De RVP vordert ook bedragen terug voor rekening van andere instellingen van sociale ze-
kerheid (zie punt 3.3). Die terugvorderingen vinden hun oorsprong in de toepassing van 
het wettelijke subrogatierecht door de RVA145 of in een verzoek van een andere instelling 
van sociale zekerheid (bv. het RIZIV of de ziekenfondsen). Over die verrichtingen zijn geen 
gegevens beschikbaar.

De onrechtmatige betalingen vereisen een efficiënt beheer en een adequate opvolging. In 
zijn bestuursovereenkomsten heeft de RVP bovendien als doelstelling opgenomen om op 
een actieve wijze kwaliteitsvolle en onderbouwde beleids- en beheersinformatie te leveren 
aan de politieke overheid, de sociale partners en de organisatie. Een getrouw beeld van de 
financiële rapportering is daartoe onontbeerlijk. Daartoe moet de RVP voor de registratie 
van de verrichtingen in de boekhouding rekening houden met het koninklijk besluit van 
22 juni 2001146 en met de richtlijnen en adviezen van de Commissie voor Normalisatie van 
de Boekhouding van de OISZ (verder “de Commissie”).

144 Gemiddelde over de periode 2008-2012 op basis van de bedragen in de uitvoeringsrekeningen 2008-2012, rubriek 
8337 “Oninvorderbare ten onrechte betaalde sociale uitkeringen".

145 Als de RVA een uitkering heeft betaald voor een periode waarin ook een pensioen kan worden toegekend (en de 
verzekerde afstand heeft gedaan van de uitkering van de RVA), treedt de RVA in de rechten van de verzekerde voor 
het bedrag van de betaalde werkloosheidsuitkeringen (subrogatierecht). In dat geval moet de RVP de nog niet 
betaalde achterstallige pensioenen overdragen aan de RVA.

146 Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de reke-
ningen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 
3 april 1997.
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2 Onderzoek

Het Rekenhof is nagegaan of de RVP de terugvorderingen, kwijtscheldingen, oninvorder-
baar verklaarde terugvorderingen en de nietigverklaringen door de rechtbank, volledig en 
op een transparante wijze opneemt in zijn financiële verslaggeving. Ook heeft het onder-
zocht of de internecontrolemaatregelen van de RVP voldoende zijn om een correcte verslag-
geving te garanderen. Het onderzoek past in de rekeningcontrole van de RVP over de jaren 
2011 en 2012. Omdat de RVP in 2013, in het kader van de realisatie van het uniek pensioen-
dossier, overschakelde naar een nieuw betalingsprogramma werd nagegaan of de vaststel-
lingen ook nog gelden in 2013. Er kon echter nog geen uitspraak worden gedaan over de ver-
antwoording van de saldi in de rekeningen 2013, omdat de rekeningen op 15 juni 2014 nog 
niet waren opgemaakt.

Dit onderzoek gaat niet na of de terugvordering gegrond is en of de kwijtschelding gerecht-
vaardigd is.

Het Rekenhof heeft de resultaten van het onderzoek op 10 juli 2014 verstuurd naar de mi-
nister van Pensioenen en de administrateur-generaal van de RVP. Die laatste heeft op 21 au-
gustus 2014 een schriftelijk antwoord gestuurd.

3	 Resultaten	van	het	onderzoek

3.1	 Geen	exhaustief	beeld	in	de	rekeningen	2011-2012
Bij het terugvorderingsproces zijn verscheidene diensten betrokken (de rekendiensten, 
betaaldiensten, de financiële dienst, de juridische dienst, de Raad voor Uitbetaling en de 
informaticadienst). De diensten gebruiken verschillende informaticaprogramma’s die los 
van elkaar functioneren (o.m. het betaalprogramma, het boekhoudprogramma SAP en een 
informaticatoepassing die de uitkeringen beheert die onterecht werden betaald en door de 
sociaal verzekerde werden teruggestort). Om een juiste gegevensverwerking te garanderen 
is de doorstroming van informatie tussen de verschillende diensten dus van primordiaal 
belang.

De terugvorderingen zijn steeds een gevolg van een beslissing door de toekennings- of de 
betaaldiensten. De rekendiensten wijzigen dan de rechten in het betaalprogramma, na 
toepassing van de regels van verjaring. De dienst Invorderingen betekent de negatieve af-
rekening, samen met de beslissing tot uitvoering van de terugvordering, binnen de verja-
ringstermijn147 aan de betrokkene. De gerechtigde heeft een maand om de kwijtschelding 
aan te vragen. Na die termijn vordert de RVP terug door inhouding op het pensioen. Als de 
gerechtigde binnen die termijn om de kwijtschelding heeft verzocht, wordt de terugvorde-
ring opgeschort totdat de Raad voor Uitbetaling van de Voordelen (of de administratie) die 
aanvraag tot kwijtschelding heeft behandeld.

147 Die beslissing moet beantwoorden aan de voorwaarden van het Handvest voor de Sociaal Verzekerde (artikel 15).
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Voor de boeking van de terugvorderingen en kwijtscheldingen in de rekeningen is de finan-
ciële dienst afhankelijk van de informatie die ze, via de informaticadienst, van de betaal-
diensten ontvangt. Maandelijks bezorgt de informaticadienst samenvattende staten van 
alle verrichtingen die de betaaldienst opgenomen heeft in haar betaalprogramma.

Het Rekenhof stelt vast dat de financiële en de operationele diensten te weinig formele 
afspraken hebben. Daardoor is de doorstroming van informatie naar de financiële diensten 
niet optimaal en geven de rekeningen bijgevolg geen getrouw beeld van de realiteit:

• De rekeningen zijn onvolledig omdat de verrichtingen enkel geboekt worden als ze de 
betaalsituatie van de betrokkene wijzigen en dus niet op basis van de verworven rechten, 
zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001148. De gegevensstro-
men zijn niet afgestemd op een boeking als verworven recht omdat de financiële dienst 
niet definieerde wanneer de terugvorderingen en kwijtscheldingen als een verworven 
recht moeten worden beschouwd en omdat voor de betaaldienst de betaalsituatie van 
de betrokkene primeert. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat niet alle verrichtingen wor-
den opgenomen (o.m. terugvorderingen die volledig worden kwijtgescholden) en dat de 
meeste verrichtingen met vertraging in de rekeningen worden opgenomen. Het Reken-
hof is van mening dat aan de voorwaarden van verworven rechten is voldaan zodra de 
terugvordering is betekend of er beslist is kwijt te schelden.

• De begrotingsontvangsten geven een vertekend beeld van de omvang van de terugvor-
deringen, omdat in die rekeningen ook aanzienlijke bedragen aan correcties en regulari-
saties worden geboekt149. De rekeningen laten niet toe het onderscheid te maken tussen 
de correcties en de onterecht betaalde uitkeringen die moeten worden teruggevorderd. 
In 2011 en 2012 bedroeg het saldo op deze rekeningen resp. 101,5 en 108,1 miljoen euro; 
de effectieve (betekende) terugvorderingen bedroegen volgens de jaarverslagen resp. 
slechts 15,2 en 13,9 miljoen euro.

• De financiële gegevens zijn verspreid over de verschillende diensten en worden onvol-
doende geïnventariseerd. De financiële dienst ontvangt dan ook onvoldoende informa-
tie van de operationele diensten om verantwoording af te leggen over de saldi in de reke-
ningen. Zo is er geen individuele balans en ouderdomsbalans voor de terugvorderingen 
via inhouding (rek. 411.000.4) en kan de administratie niet aantonen welke beslissingen 
tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, oninvorderbaarverklaring en nietigverklarin-
gen zijn opgenomen in de rekeningen.

• De cijfers die worden meegedeeld in diverse rapporten zijn verschillend (zie tabel 2). De 
administratie kon de gegevens niet aansluiten en verantwoorden.

148 “Een recht wordt als verworven beschouwd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 1° het recht kan ten opzichte van zijn bedrag juist bepaald worden;
 2° de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is wel gekend;
 3° het recht op betaling is in de loop van het beschouwde begrotingsjaar (kalenderjaar) vervallen.“
149 De bedrijfsrevisor wees de RVP hierop al in zijn verslag over de rekeningen 2005 en 2006, maar tot dusver heeft de 

RVP geen gevolg gegeven aan de aanbeveling. Het betreft vooral regularisaties waarbij de oorspronkelijke uitgave 
geannuleerd wordt door opname in de terugvorderingen en het opnieuw boeken van het (verbeterde) bedrag in de 
uitgaven. Door de ontransparante boekingen zijn ze ook niet te onderscheiden van de vastgestelde terugvorderin-
gen. 
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Tabel 2 –  Gegevens over de terugvorderingen en kwijtschelding 2008-2012 (in duizend euro)

2008 2009 2010 2011 2012

Terugvorderingen

Rekeningen 104.951,44 107.155,93 103.035,46 101.465,12 108.140,51

Jaarverslag 17.883,47 19.926,12 17.970,21 15.251,72 13.883,66

Senaat-schriftelijke 
vraag(1)

17.883,47 19.926,12 18.916,43 15.251,72 -

Kwijtscheldingen

Rekeningen 281,44 389,21 418,27 1.076,42 532,76

Bestuursovereenkomst 812,34 1.095,48 2.121,16 2.050,12 1.762,59

Kamer, schriftelijke 
vraag(2)

812,34 1.073,56 1.506,67 1.049,83 1.022,73

Senaat, schriftelijke 
vraag(3)

1.068,72 1.095,51 1.506,67 979,83 955,74

(1) Parl. St. Senaat, Schriftelijke vraag nr.5-5764 van 29 februari 2012

(2) Parl. St. Kamer, QRVA 53 122-DO 2012201313400 van 22-07-2013

(3) Parl. St. Senaat, Schriftelijke vraag nr. 5-5759 van 29 februari 2012 en vraag nr.5-7866 van 22 januari 2013

Bronnen: Rekeningen RVP, Darwinrapport 2012 over de bestuursovereenkomst RVP en parlementaire 
vragen

De administratie geeft aan dat het betaalprogramma dat tot 2012 werd gebruikt, inderdaad 
onvoldoende informatie kon aanleveren aan de financiële diensten om aan de informa-
tiebehoeften van de instelling te voldoen. De nieuwe betalingsmodule in het geautomati-
seerde programma Theseos die in 2013 in gebruik werd genomen, geeft meer informatie en 
laat een betere rapportering toe (zie punt 3.4).

3.2 Onvoldoende verantwoording van de kwijtscheldingen
In principe is uitsluitend de Raad voor Uitbetaling van de Voordelen bevoegd om een pen-
sioenschuld kwijt te schelden. De Raad heeft echter bevoegdheid verleend aan de admi-
nistrateur-generaal om de ambtshalve kwijtscheldingen150 toe te staan of om de algemene 
beslissingen tot volledige of gedeeltelijke kwijtschelding toe te passen op concrete dossiers. 
De Raad besliste dat deze dossiers hem niet individueel ter beoordeling moeten worden 
voorgelegd, maar er moet wel periodiek verslag worden uitgebracht over het gebruik van 
de delegaties. Het Rekenhof stelt vast dat het laatste rapport aan de Raad dateert van 11 au-
gustus 2010. In dit rapport werden de ambtshalve kwijtscheldingen voor het volledige jaar 
2010 (via extrapolatie van het eerste semester) geraamd op 929.182 euro en de kwijtschel-
dingen op aanvraag op 875.614 euro. Voor de jaren 2011 en 2012 kon de administratie geen 
gegevens voorleggen. Aangezien deze verrichtingen niet worden opgenomen in het betaal-
programma en de rekeningen, zijn de rapporten de enige verantwoording van deze kwijt-
scheldingen. Het getuigt niet van een goed beheer om hierover niet meer te rapporteren. 
Bovendien is een periodieke evaluatie noodzakelijk om de oorzaken en omvang van de 
kwijtscheldingen te kennen. Aan de hand van die evaluaties kan het terugvorderingsbeleid 

150 Ambtshalve kwijtscheldingen kunnen het gevolg zijn van een te gering bedrag, van het overlijden van de schul-
denaar maar ook van een administratieve fout van de instelling, met toepassing van het Handvest van de Sociaal 
Verzekerde.
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worden bijgestuurd (bv. beperking van de ambtshalve kwijtschelding bij recidivisme) en 
kunnen inefficiënties worden aangepakt (bv. het herhaaldelijk voorkomen van bepaalde 
administratieve fouten kan duiden op een tekortkoming in de workflow).

Over alle andere aanvragen tot kwijtschelding moet de Raad beslissen. Om rechtsgeldig te 
beslissen, moet op de vergaderingen het aanwezigheidsquorum worden gerespecteerd. Het 
Rekenhof stelt vast dat dit niet altijd het geval is. De Raad neemt dan een voorlopige beslis-
sing die vervolgens wordt bekrachtigd zodra dat kan (zo werd geen aanwezigheidsquorum 
bereikt in vier opeenvolgende vergaderingen van juni 2012 t.e.m. augustus 2012, de notulen 
werden definitief goedgekeurd in de vergadering van oktober 2012). De administratie voert 
deze voorlopige beslissingen echter onmiddellijk uit (en wacht dus niet op de definitieve 
beslissing). Een voorstel om het probleem van het aanwezigheidsquorum op te lossen werd 
in 2008 niet aangenomen. Tot op heden werd dit niet meer op de agenda van de Raad ge-
plaatst. De beslissingen van de Raad kunnen niet worden afgestemd met de rekeningen 
omdat er geen jaarlijkse overzichten beschikbaar zijn en de samenvattende staten van de 
informaticadienst onvoldoende details bevatten om de beslissingen op te volgen.

3.3	 Onvoldoende	 opvolging	 van	 de	 terugvorderingen	 voor	 andere	 socialezeker-
heidsinstellingen

Als een socialezekerheidsinstelling een ambtshalve terugvordering niet meer kan uitvoe-
ren omdat ze geen prestaties meer moet betalen, kan ze aan de RVP vragen om de terugvor-
dering voor haar rekening te verrichten. Die procedure kan alleen worden toegepast als de 
RVP nog prestaties betaalt aan de betrokkene. De instelling moet dat aan de betrokkene en 
aan de RVP meedelen. De RVP laat op zijn beurt aan de betrokkene weten vanaf wanneer 
hij het onverschuldigde bedrag zal inhouden151. De instelling die de inhouding vraagt, blijft 
wel bevoegd voor de wijziging of kwijtschelding van de terugvordering.

Als de RVA een uitkering heeft betaald voor een periode waarin ook een pensioen kan wor-
den toegekend (en de verzekerde afstand heeft gedaan van de uitkering van de RVA), treedt 
de RVA in de rechten van de verzekerde voor het bedrag van de betaalde werkloosheids-
uitkeringen (subrogatierecht). In dat geval moet de RVP de nog niet betaalde achterstallige 
pensioenen overdragen aan de RVA.

In beide gevallen moet de RVP de bedragen inhouden op het pensioen en betalen aan de 
betrokken socialezekerheidsinstelling. Of de terug te vorderen uitkeringen ook effectief 
volledig zullen kunnen worden teruggevorderd, hangt af van de periode waarvoor de RVP 
nog uitkeringen betaalt.

De financiële overdracht van deze inhoudingen door de RVP en subrogaties aan de betrok-
ken instelling creëren een geldstroom tussen twee sociale zekerheidsinstellingen. Die moet 
volgens de richtlijnen van de Commissie worden opgenomen in de daartoe bestemde ba-
lansrekeningen. Het Rekenhof stelt vast dat de RVP deze verrichtingen in de balans boekt 
op een (tussen)rekening die ook wordt gebruikt voor de boeking van andere inhoudingen 
en beslagen door derden. De administratie heeft geen statistische gegevens over de inhou-

151 Dat kan pas drie maanden na de kennisgeving van de overdracht aan de debiteur uitgevoerd worden. Maandelijks 
houdt de RVP dan maximum 10 % op af van alle voordelen die hij uitbetaalt, met uitsluiting van het gewaarborgd 
inkomen, de uitkeringen mindervaliden, de gesubrogeerde bedragen en de buitenlandse pensioenen.
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dingen voor derden. De verrichtingen op die rekening zijn nochtans niet te verwaarlozen. 
De creditverrichtingen op deze tussenrekening doen vermoeden dat in 2012 16 miljoen 
euro152 aan pensioenen werd ingehouden ten voordele van derden. Dat is meer dan de in-
houdingen en terugstortingen van onterecht betaalde pensioenen (9,3 miljoen euro). Een 
inventaris van het saldo op jaareinde is evenmin beschikbaar.

De opvolging en analyse van deze verrichtingen kan aangeven welke sociale zekerheidsin-
stellingen de inning aan de RVP moeten overdragen omdat ze er zelf niet in slaagden om 
hun terugvorderingen (tijdig) te innen. De jaarlijkse toename van de inhoudingen kan er 
ook op wijzen dat de RVP meer en meer inhoudingen moet verrichten in opdracht van an-
dere instellingen, wat bijkomende beheersprestaties vereist.

3.4	 Automatiseringsproces	in	2013	–	uniek	pensioendossier
In zijn bestuursovereenkomst 2010-2012 had de RVP de doelstelling opgenomen om tegen 
het einde van die periode een uniek elektronisch dossier te creëren dat altijd en overal raad-
pleegbaar zou zijn. De RVP heeft de laatste jaren dan ook bijzondere inspanningen geleverd 
om de processen maximaal te informatiseren. Met de oplevering van het betalingsonder-
deel in 2013 werd het volledige initiële programma (Theseos) gerealiseerd. Het nieuwe beta-
lingsprogramma integreert alle aspecten van het beheer van betalingen: de betalingswijze, 
de fiscale en sociale inhoudingen, de invorderingen voor de RVP, de invorderingen voor 
derden, de manuele betalingen, de reservaties en de achterstallen. Hierdoor kon de oude 
mainframe-toepassing (Tele) worden verlaten.

Het nieuwe betaalprogramma beloofde belangrijke verbeteringen:

• onmiddellijke opname van de terugvordering na betekening;
• automatische schuldcreatie;
• onmiddellijke aanpassing van bestaande schuld;
• overzicht én samenstelling schuld beschikbaar in betaalprogramma;
• individuele balans op jaareinde.

Het Rekenhof stelt vast dat het programma tegemoetkomt aan een aantal problemen uit-
eengezet in voorgaande punten, maar dat de RVP er nog niet in is geslaagd om de informa-
tie over het terugvorderingsproces op een transparante en juiste wijze op te nemen in de 
financiële rekeningen:

• De tijdige opname van de terugvorderingen en kwijtscheldingen, volgens de geldende 
waarderingsregels, is nog steeds niet gegarandeerd. De doorstroming van de informatie 
naar de rekeningen is nog steeds gebaseerd op de betaling van de prestaties, en niet op 
het moment van de vaststelling van de verrichtingen.

• In de rekeningen worden nog altijd correcties en regularisaties opgenomen, zodat ze 
nog steeds geen getrouw beeld geven van de vastgestelde terugvorderingen. Ook in de 
geraamde begrotingsontvangsten van 2014 zijn de terug te vorderen prestaties overschat 
(115,6 miljoen euro).

152 Het is mogelijk dat hierin ook correcties zijn opgenomen. Volgens de RVA werden er resp. 4,7 en 5,4 miljoen euro 
pensioenachterstallen ingehouden in het kader van de subrogatie.
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• De boekingswijze van de terugvorderingen voor rekening van andere sociale zeker-
heidsinstellingen blijft ongewijzigd. Deze gegevens zouden wel beschikbaar zijn in het 
betalingsprogramma.

• Er is nog steeds een gebrek aan rapportering over de ambtshalve kwijtscheldingen en 
kwijtscheldingen op aanvraag.

4	 Conclusie	en	aanbevelingen

Niettegenstaande de RVP onverschuldigde betalingen zoveel mogelijk tracht te vermijden, 
kan hij de terugvorderingen niet volledig uitsluiten. Een deel van de terugvorderingen 
wordt nadien kwijtgescholden of oninvorderbaar verklaard. De rekeningen van de RVP ge-
ven echter geen exhaustief beeld van de omvang van deze verrichtingen. Dit komt omdat 
er onvoldoende afspraken zijn tussen de financiële en operationele diensten, zodat de door-
stroming van de informatie tussen de diensten niet optimaal verloopt.

Met de invoering van het nieuwe betalingsprogramma in 2013 werd verwacht dat de te-
kortkomingen van het vorige programma in belangrijke mate opgeheven zouden zijn. Het 
automatiseringsproject heeft er onder meer voor gezorgd dat alle betekende terugvorderin-
gen worden opgenomen en dat de individuele schulden transparant zijn opgenomen in het 
betalingsprogramma. Het Rekenhof stelt echter nog geen verbetering vast in de doorstro-
ming van informatie naar de financiële diensten. De financiële dienst beschikt niet over 
de nodige informatie om te voldoen aan de geldende waarderingsregel van de verworven 
rechten. De opname van de verrichtingen blijft immers in belangrijke mate bepaald door 
de betalingsinstructies. Het ontbreekt de RVP ook aan de nodige controlesystemen die 
aantonen dat alle beslissingen tot terugvordering, kwijtschelding en nietigverklaring zijn 
opgenomen in de rekeningen.

Om de transparantie en het getrouw beeld van het terugvorderingsbeleid in de financiële 
rapportering te verhogen dringt het Rekenhof erop aan dat de RVP zich zodanig organi-
seert dat hij voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de richtlijnen van de Commissie 
voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ. Het Rekenhof beveelt aan:

• alle verrichtingen overeenkomstig de geldende waarderingsregels153 op te nemen in de 
rekeningen van de RVP. Om de juiste informatie te ontvangen, moet de financiële admi-
nistratie duidelijke afspraken maken met de operationele diensten over de op te nemen 
prestaties en het tijdstip van opname;

• de interne controles te verhogen zodat de opname van alle terugvorderingen en kwijt-
scheldingen, zowel in het betalingsprogramma als in het boekhoudprogramma, is ge-
garandeerd;

• alle correcties en regularisaties die geen aanleiding geven tot een effectieve terugvor-
dering uit de ontvangstenrekeningen te verwijderen, zodat de rekeningen een getrouw 
beeld weergeven van alle terugvorderingen die in het jaar zijn gerealiseerd;

• de schulden vanuit de wettelijke subrogatie van de RVA en de vraag tot terugvorderin-
gen door andere sociale zekerheidsinstellingen op aparte rekeningen te boeken en op 

153 De aanrekening volgens verworven rechten is nog van toepassing tot en met het boekjaar 2013. Vanaf 2014 zal de 
aanrekening gebeuren volgens vastgestelde rechten. De vaststellingen blijven echter ook gelden voor de notie 
vastgesteld recht.
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het einde van het jaar een inventarisatie op te maken van alle inhoudingen die door deze 
instellingen worden gevraagd;

• opnieuw periodiek te rapporteren aan de Raad voor Uitbetaling over de ambtshalve 
kwijtscheldingen en kwijtscheldingen op aanvraag.

5 Reactie van de RVP

De leidinggevenden van de financiële dienst en de betaaldiensten van de RVP geven aan dat 
zij de vastgestelde tekortkomingen willen wegwerken en dat ze op korte termijn rekening 
willen houden met de aanbevelingen. Zij stellen voor om:

• procedures uit te werken om de gegevensdoorstroming tussen de operationele en fi-
nanciële diensten te optimaliseren en sluitend te maken; het departement Budget & 
Begroting verbindt er zich ook toe om de beslissingen van het Beheerscomité en van de 
Raad voor Uitbetaling van de Voordelen in te schrijven in het jaar waarin de beslissingen 
werden getroffen, zelfs als ze niet via de gebruikelijke informatiekanalen van de opera-
tionele diensten beschikbaar zijn;

• rapporten ter beschikking te stellen waarmee de gegevens over terugvorderingen en 
kwijtscheldingen (gedeeltelijk, volledig, van ambtswege, oninvorderbaar) eenduidig 
kunnen worden geëxploiteerd;

• aan de Raad voor Uitbetaling van de Voordelen te rapporteren over de wijze waarop 
de administratie haar bevoegdheid tot kwijtschelding van terugvorderingen heeft ge-
bruikt;

• in overleg met de RVA, een werkwijze te bepalen om de boekingen voor rekening van de 
RVA coherent op te nemen in de rekeningen.

In haar antwoord van 21 augustus 2014 treedt de administrateur-generaal van de RVP het 
standpunt van de administratie bij.
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RSZPPO: nieuwe pensioen-
financiering van de provinciale 
en plaatselijke besturen
Onder invloed van de toenemende pensioenlast van de provinciale en plaatselijke besturen, de 
tekorten en de invloed daarvan op de reserves van het pensioenstelsel, trad in 2012 een nieuw 
financieringsmechanisme in werking, dat gesteund is op een ruimere solidariteit en een bijko-
mende responsabilisering van de besturen. RSZPPO: nieuwe pensioenfinanciering van de provinciale en plaatselijke besturen

De responsabiliseringsfactuur voor 2012 bedroeg 154,44 miljoen euro en trof 33 % van de 
aangesloten besturen. Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan zijn internecontroleprocedures 
te verbeteren. Door een onvoldoende toepassing van de wettelijke bepalingen werd immers 
6,33 miljoen euro te weinig gefactureerd.

Verwacht wordt dat de basisbijdragen en de responsabiliseringsfactuur de komende jaren zul-
len blijven toenemen. Om de besturen bij te staan in hun meerjarenplanning, wordt de basis-
bijdragevoet steeds voor de volgende drie jaren vastgelegd. Opdat de besturen hun meerjaren-
planning en hun financieel beleid op een adequate wijze zouden kunnen afstemmen op de te 
verwachten pensioenlasten, moet de RSZPPO zijn ramingen zo getrouw mogelijk opmaken.

1 Context

1.1 Financiering van de pensioenen
In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid en zijn commentaar bij de begroting 2010 had 
het Rekenhof al gewezen op de stijgende uitgaven van de pensioenen voor de statutaire per-
soneelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en het effect van de toenemende 
tekorten op de reserves van de RSZPPO154. Om een structurele en duurzame financiering 
van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen te verzekeren, was een her-
vorming van de financieringswijze noodzakelijk. De voorstellen van technici, administra-
tie, ministers en betrokken besturen leidden tot de wet van 24 oktober 2011155. De nieuwe 
wet trad in voege op 1 januari 2012. In het nieuwe financieringsmodel primeert het solida-
riteitsprincipe en wordt gestreefd naar een financieel evenwicht tussen de ontvangsten uit 
de pensioenbijdragen en de pensioenuitgaven van de aangesloten besturen.

154 Rekenhof, "Pensioenreserves in het stelsel van de provinciale en plaatselijke besturen", Boek 2010 over de Sociale 
Zekerheid, Brussel, oktober 2010, p.94. 

155 Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging 
van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en hou-
dende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.
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Uitbreiding financieringsbasis en algemene basisbijdrage
Tot en met 2011 werd een onderscheid gemaakt tussen vijf pensioenstelsels:

• pool 1: stelsel waarbij de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatse-
lijke besturen zijn aangesloten met toepassing van artikel 161, § 1, eerste en derde lid van 
de nieuwe gemeentewet;

• pool 2: stelsel van de nieuw aangesloten besturen;
• pool 3: stelsel van de besturen die het beheer en de betaling van hun pensioenen hebben 

toevertrouwd aan een verzekeringstelling;
• pool 4: stelsel van de besturen die zelf hun pensioenfonds beheren;
• pool 5: fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.

Door vanaf 2012 de vroegere afzonderlijke pensioenstelsels samen te voegen tot één gesoli-
dariseerd pensioenfonds156, wordt de financieringsbasis van het pensioenstelsel verruimd. 
Alle besturen werden automatisch bij dit pensioenfonds aangesloten, met uitzondering van 
de besturen die zelf een pensioenfonds hadden opgericht of hun pensioenfonds lieten be-
heren door een verzekeringsmaatschappij en die voor 15 december 2011 aan de minister 
van Pensioenen hadden gemeld dat zij niet wilden toetreden tot het gesolidariseerd pensi-
oenfonds. Nieuw opgerichte provinciale en plaatselijke besturen zullen ambtshalve worden 
aangesloten.

De verschillende bijdragepercentages van de afzonderlijke pensioenstelsels worden tussen 
2012 en 2015 opgetrokken en geleidelijk aan geharmoniseerd157, om in 2016 uit te komen op 
een basisbijdrage van 41,5 %158 voor alle aangesloten besturen. Voor de daaropvolgende ja-
ren moet de RSZPPO elk jaar de basisbijdrage vastleggen via een koninklijk besluit. Om de 
besturen in staat te stellen bij hun meerjarenplanning te anticiperen op hun toekomstige 
pensioenlasten, moet de basisbijdrage drie jaar vóór het kalenderjaar worden vastgelegd. 
De RSZPPO heeft in juli 2014 de basisbijdrage voor 2017 vastgelegd op 41,5 %. Ook de basis-
bijdragevoet voor de periode 2018-2020 werd voorlopig vastgesteld op 41,5 %.

Responsabilisering
Naast de verruiming van de financieringsbasis voert het nieuwe systeem ook een mecha-
nisme in. Dat responsabiliseert de besturen als bij de afsluiting van de rekeningen van het 
boekjaar blijkt dat de totale uitgaven van het gesolidariseerd pensioenfonds voor het boekjaar 
hoger liggen dan de totale ontvangsten (de basisbijdragen en de andere inkomsten van het 
pensioenfonds). Om dat tekort in de rekeningen aan te zuiveren, moeten alle individuele 
besturen waarvan de pensioenuitgaven hoger liggen dan de bijdragen (deficitaire besturen) 
een responsabiliseringsbijdrage159 betalen bovenop de door hen betaalde basisbijdragen. De 
responsabiliseringscoëfficiënt (RC), die wordt vastgesteld in het jaar volgend op het boekjaar, 
geeft aan welk percentage van het tekort van alle deficitaire besturen samen moet worden 
gefinancierd. Om de last voor de individuele besturen te beperken, kunnen de bestaande 
reserves worden gebruikt om een deel van die responsabiliseringsbijdrage te financieren.

156 Wat betreft pool 5 worden alleen de pensioenen van de lokale politiezones geïntegreerd in het nieuwe pensioen-
stelsel en niet die van de federale politie.

157 Die percentages zijn bij wet vastgelegd (artikel 18 van de wet van 24 oktober 2011).
158 Totaal van de werkgevers- en werknemersbijdrage voor de pensioenen.
159 Het gaat om een werkgeversbijdrage.
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De wetgever heeft bepaald dat de RC ten minste 50 % moet bedragen en dat hij in een be-
paald jaar nooit lager kan liggen dan de RC van het vorige jaar. Als blijkt dat die coëfficiënt 
toch minder bedraagt dan 50 % (d.w.z. als het tekort in de rekeningen minder dan de helft 
bedraagt van de tekorten van alle deficitaire besturen samen), worden de ontvangsten ge-
corrigeerd om een RC van 50 % te bekomen. Die correctie houdt in dat een aantal bedragen 
(correctiefactoren160 genoemd) worden toegewezen aan de reserves in plaats van te worden 
meegeteld bij de opbrengsten van het boekjaar.

Voor besturen die geen enkele actieve vastbenoemde in dienst meer hebben, maar voor wie 
het pensioenstelsel wel nog een pensioenlast draagt, wordt de responsabilisering verhoogd 
tot 100 %. Deze besturen moeten dus de volledige pensioenlast zelf dragen. Hieruit volgt 
ook dat het in dienst houden van één statutair personeelslid momenteel volstaat om de 
helft van de tekorten te laten dragen door het gesolidariseerde stelsel.

Reservefondsen
De reserves uit het vorige financieringsmechanisme werden op 31 december 2011 overge-
dragen naar het nieuwe financieringsmodel, waarbij de reserves opgebouwd door de vroeger 
bij pool 1 aangesloten besturen exclusief aan hen ten goede moeten komen. De aanwending 
van deze reserve werd vastgelegd bij koninklijk besluit. De overige reserves werden onder-
gebracht in een nieuw reservefonds “voor de amortisatie van de verhoging van de pensioen-
bijdragevoeten161”, kortweg “Amortisatiefonds”. Ze kunnen worden verdeeld over alle aange-
sloten besturen. Besturen die in 2011 hun aansluiting weigerden, kunnen aanspraak maken 
op een gedeelte van de opgebouwde reserves.

Om de financiële weerslag van het nieuwe financieringsmechanisme te beperken, werd 
beslist deze overgedragen reserves aan te wenden om zowel de basisbijdragevoet als de 
responsabiliseringsbijdrage te verminderen162. De vastgestelde kortingen variëren van jaar 
tot jaar en zijn afhankelijk van de pool waartoe het lokaal bestuur behoorde voor de inwer-
kingtreding van de nieuwe wetgeving. De korting op de basisbijdrage wordt uitgedrukt in 
verhouding tot de loonmassa, de korting op de responsabiliseringsbijdrage moet nominaal 
gelijk zijn aan het bedrag van de korting op de basisbijdrage.

1.2 Onderzoek
Het Rekenhof onderzocht hoe de RSZPPO de bepalingen van de nieuwe financieringswet 
heeft toegepast en wat de invloed daarvan is op de reserves die hij beheert.

Het onderzoek is gevoerd over de periode 2012-2013. Op het ogenblik van de afsluiting van 
het onderzoek waren er nog geen cijfers over het boekjaar 2013 beschikbaar. De cijfers met 
betrekking tot 2013 zijn ramingen, opgesteld bij de begrotingscontrole 2013 van de RSZPPO 
(maart 2013).

160 Als correctiefactoren komen de volgende ontvangsten in aanmerking: de boni uit de regeling van de kinderbijslag, 
de ontvangsten uit de inhoudingen op het vakantiegeld in de publieke sector en de opgevraagde wiskundige reser-
ves die door de RVP (moeten) worden overgedragen (zie punt 2.4).

161 Artikel 4,§ 3, van de wet van 24 oktober 2011. 
162 Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, 2), en 22,§ 3, van de wet van 

24 oktober 2011.
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Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel op 2 juli 2014 voorgelegd aan de toezichthoudende 
ministers en de administrateur-generaal van de RSZPPO. De administrateur-generaal heeft 
bij mail van 18 juli 2014 geantwoord. Het antwoord is verwerkt in de tekst.

2	 Resultaten	van	het	onderzoek

2.1 Gesolidariseerd pensioenfonds
Tabel 1 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het gesoli-
dariseerd pensioenfonds voor het jaar 2012 en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 
2013. De pensioenontvangsten zijn samengesteld uit de basisbijdragen, de regularisaties 
van de voorgaande jaren, de aangewende reserves en de correctiefactoren. De pensioenuit-
gaven zijn samengesteld uit de pensioenlasten en de administratiekosten van de RSZPPO. 
In 2012 resulteren de ontvangsten en de uitgaven van het gesolidariseerd pensioenfonds in 
een tekort van 184,57 miljoen euro. Voor 2013 wordt het tekort geraamd op 233,64 miljoen 
euro. De responsabiliseringsbijdrage is hierin niet begrepen.

Tabel 1 –  Overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het gesolidariseerd pensioenfonds (in dui-
zend euro)

2012 (realisaties) 2013 (begroting)

 Ontvangsten 1.660.289,46 1.798.568,83 

Basisbijdrage 1.494.191,12 1.600.203,22 

Aanwending reserves
Reserves ex-pool 1
Beschikbare reserves 31 december 2011

8.001,74
48.107,40

16.454,37
54.746,99 

Correctiefactoren
Overschot Kinderbijslag
Inhouding vakantiegeld 
Wiskundige reserves

36.281,57
72.302,54

1.405,09 

54.962,59
72.201,66 

0,00

 Uitgaven 1.844.863,26 2.032.212,03 

Pensioenlasten 1.838.902,90 2.025.732,49 

Administratiekosten 5.960,36 6.479,56 

Resultaat boekjaar -184.573,80 -233.643,20

Bron: Rekeningen 2012 RSZPPO – begrotingscontrole 2013 RSZPPO

De analyse van de rekeningen van het gesolidariseerd pensioenfonds geeft aanleiding tot 
een aantal kanttekeningen.

Onvoldoende verantwoording van de opgenomen basisbijdragen
Het Rekenhof stelt vast dat de administratie de bestaande controleprocedures moet ver-
beteren om de opgenomen basisbijdragen in de boekhoudkundige rekeningen te verant-
woorden. In de huidige context worden de in de rekeningen geboekte ontvangsten uit de 
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basisbijdragen onvoldoende verantwoord en ontbreken de gegevens over de aangegeven 
loonmassa waarop die bijdragen zijn berekend163 met het oog op een controle door derden.

Niet-naleving van de wettelijke bepalingen betreffende de vaststelling van het resultaat
In strijd met artikel 10 van de wet van 24 oktober 2011 heeft de RSZPPO de regularisaties 
van vorige bijdragen in 2012 (20,2 miljoen euro) niet opgenomen als correctiefactor in de 
ontvangsten van het gesolidariseerd pensioenfonds. De regularisaties werden in de reke-
ningen 2012 boekhoudkundig rechtstreeks als uitzonderlijke ontvangst toegevoegd aan 
het Amortisatiefonds. De uitgaven bevatten al 0,48 miljoen euro administratiekosten op 
de responsabiliseringsbijdrage 2012, die pas in september 2013 definitief werd vastgesteld. 
Deze foutieve boekingen bleven echter zonder gevolgen voor de bepaling van de definitieve 
responsabiliseringsbijdrage voor 2012 (die in 2013 wordt vastgesteld).

Tekortkomingen in de berekening van de responsabiliseringsbijdrage
De RSZPPO stelde voor 2012 een RC vast van 36,968 % ten laste van de deficitaire bestu-
ren. Op basis daarvan werd 154,44 miljoen euro aan de betrokken besturen gefactureerd 
(536 van de 1.525 aangesloten besturen). De ontvangst voor 2012 bedraagt tot heden slechts 
153,04 miljoen euro. De hoogste bijdragen waren ten laste van de grootsteden (Antwerpen, 
Brussel, Luik…), maar ook grote OCMW’s, enkele openbare ziekenhuizen164 en lokale po-
litiezones moesten een aanzienlijke responsabiliseringsbijdrage (meer dan 1 miljoen euro) 
betalen.

Het Rekenhof merkt op dat de RSZPPO de RC niet helemaal volgens de wettelijke bepalin-
gen heeft berekend:

• In strijd met artikel 19, § 1, van de wet van 24 oktober 2011 werd de RC voor 2012 niet ter 
goedkeuring voorgelegd aan het beheerscomité. De administratie van de RSZPPO deelt 
mee dat ze, door de afwezigheid van het beheerscomité in juli en augustus, deze beslis-
sing moest treffen om de facturatie tijdig (in september) te laten plaatsvinden. Boven-
dien moest de RC, ingevolge de wettelijke bepalingen, toch worden verhoogd tot 50 % 
zodat het beheerscomité dus geen andere beslissing had kunnen treffen.

• Uit tabel 2 blijkt echter dat, in strijd met artikel 19, § 2, van de wet van 24 oktober 2011, 
de totale RC (de som van de individuele responsabiliseringsbijdragen van de besturen 
+ de aanwending van reserves uit het Amortisatiefonds) minder bedraagt dan 50 % van 
het tekort van alle deficitaire besturen samen. Dit heeft tot gevolg dat de RSZPPO voor 
2012 6,33 miljoen euro te weinig heeft gefactureerd. Dit komt door de vaststelling van 
een te lage individuele RC (36,968 % i.p.v. 38,48 %).

Deze bijdrage moest uiterlijk op 31 december 2013 betaald zijn. Het Rekenhof stelde vast 
dat niet alle besturen hun bijdrage tijdig betaald hadden. Op 15 juli 2014 had de RSZPPO 
153,04 miljoen euro aan responsabiliseringsbijdragen voor 2012 ontvangen.

163 Het Rekenhof stelde een verschil van 8 miljoen euro vast tussen de loonmassa’s die na de afsluiting van het boek-
jaar aan het beheerscomité (4.365 miljoen euro) en het Rekenhof (4.357 miljoen euro) werden voorgelegd.

164 Voor de ziekenhuizen (openbare en privé) is in 2013 in de begroting van de ziekteverzekering een bedrag van 37 mil-
joen euro ingeschreven om de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2012 te financieren. Het Rekenhof kon niet 
nagaan of dit budget volstond; het is niet bekend hoeveel de OCMW’s doorrekenen aan de ziekenhuizen voor de 
terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden.
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Tabel 2 geeft de berekening van de responsabiliseringsbijdrage 2012 volgens de wettelijke 
bepalingen enerzijds en volgens de RSZPPO anderzijds. Volgens de wettelijke bepalingen 
resulteert het resultaat van het boekjaar (tekort van 184,57 miljoen euro) in een RC van 
44,18 % zodat met toepassing van artikel 19, § 2 van de wet van 24 oktober 2011 deze RC 
moet verhoogd worden tot 50 %165 (of 208,88 miljoen euro). Door aanwending van reserves 
kon de te betalen responsabiliseringsfactuur worden verminderd tot 160,77 miljoen euro 
(d.i. een effectieve RC van 38,48 %).

Tabel 2 –  Responsabiliseringsbijdrage 2012

Toep. wett. 
bepalingen  % Realisaties 

RSZPPO  %

Som individuele tekorten 417.761.097,27  417.761.097,27  

tekort rekeningen RSZPPO 184.573.799,52 44,18 % 184.573.799,52 44,18 % 

Verhoogde responsabiliseringsbij-
drage

208.880.548,64 50,00 % 202.545.226,57 48,48 %

Korting responsabiliseringsbijdrage -48.107.398,43 11,52 % -48.107.398,43 11,52 %

Responsabiliseringsbijdrage, te  
betalen door de gerespons. besturen

160.773.150,21 38,48 % 154.437.828,14 36,968 %

Bron: rekeningen RSZPPO 2012, voor de realisaties; berekening Rekenhof, voor de toepassing van de 
wettelijke bepalingen

Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan zijn interne controle te verhogen om de juist-
heid van de cijfergegevens te verzekeren en voldoende verantwoording te kunnen 
afleggen over de loonmassa’s en de daarop betrekking hebbende basisbijdragen.

Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan ervoor te zorgen dat het gesolidariseerd 
pensioenfonds alle ontvangsten en uitgaven bevat die in de wet van 24 okto-
ber 2011 zijn opgesomd. Om de transparantie in de rekeningen te verhogen, zou 
het bovendien aangewezen zijn de ontvangsten in te delen volgens artikel 10 van 
de wet van 24 oktober 2011.

De RSZPPO moet bij de berekening van de responsabiliseringsbijdrage de wet-
telijke bepalingen naleven, zodat de responsabiliseringsbijdrage correct wordt ge-
factureerd en geïnd. De administratie heeft er naar aanleiding van de jaarlijkse 
rekeningcontrole al mee ingestemd de boekingswijze van de administratiekosten 
aan te passen vanaf de afsluiting van de rekeningen 2013. Bovendien heeft de ad-
ministratie ermee ingestemd om regularisaties als correctiefactor te boeken bij de 
ontvangsten van het gesolidariseerd pensioenfonds.

Antwoord van de administratie
De administrateur-generaal wijst erop dat de administratie voldoende interne 
controlemaatregelen heeft genomen voor de berekening van de in aanmerking te 

165 Hierdoor moet een deel van de aangewende correctiefactoren worden opgenomen in het Amortisatiefonds 
(24,31 miljoen euro = 208,88 - 184,58). Omdat de rekeningen voor het boekjaar 2013 op 15 juni 2014 nog niet zijn 
afgesloten, kon het Rekenhof niet nagaan of die boeking is gebeurd.
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nemen bijdragen en loonmassa’s. De administratie verwijst naar het proces van de 
DmfAPPL waarbij op basis van de aangifte een boeking gebeurt op de rekening 
van elke individuele werkgever. De administratie wijst erop dat het proces sluitend 
is. Elke boeking kan gedocumenteerd worden. Zo maakt de toepassing die de be-
rekening uitvoert voor de responsabiliseringsbijdrage een selectie in de rekenin-
gen van de werkgevers en beperkt ze zich tot de bijdragen die werden betaald met 
betrekking tot het boekjaar.

Met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage antwoordt de administrateur-
generaal dat in tegenstelling tot 2012 de responsabiliseringscoëfficiënt voor 2013 zal 
worden voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZPPO. Ook zal de rapporte-
ring ten aanzien van het beheerscomité worden gestructureerd en opgenomen in 
de maandelijkse standaardrapportering over de facturatie van de bijdragen. Voor 
de berekening van de RC stelt de administrateur-generaal vast dat de wet geen 
duidelijkheid verschaft over de berekeningswijze ingeval van aanwending van de 
reserves (artikel 22 van de wet). De administratie stelt dat de bijdrage is berekend 
na verrekening van de korting. Niettemin zal de RSZPPO zijn berekening wijzigen 
aangezien de inzet uit het Amortisatiefonds groter is dan de inzet voor de basisbij-
drage (artikel 3 van het KB 13 november 2011).

In die context verwijst het Rekenhof naar zijn algemene aanbeveling over een 
transparant model voor de berekening van de RC zodat het zowel voor de instel-
ling als voor derden controleerbaar is.

2.2 Reservefondsen
De overdrachten uit het vorige financieringsstelsel bedroegen op 1 januari 2012  
in totaal 487.904.762,96 euro ten voordele van het reservefonds van pool 1 en 
410.002.440,56 euro ten voordele van het Amortisatiefonds. Dat is beduidend hoger dan de 
geraamde reserves bij de indiening van het wetsontwerp166. Dit verschil bij de reserves heeft 
tot gevolg dat er ook na 2014167 nog reserves zullen zijn, die kunnen worden aangewend om 
de bijdragen te verminderen.

Het reservefonds en het Amortisatiefonds bevatten nog een niet-gerealiseerde meerwaarde 
van 89,86 miljoen euro, die via de toewijzing van de financiële opbrengsten uit de beleg-
gingsportefeuille is opgenomen in deze reserves. De reserves van het Amortisatiefonds be-
vatten ook nog het gedeelte dat ter beschikking moest worden gesteld van de niet-aange-
sloten besturen (zie 2.3).

De reservefondsen worden nog gespijsd met de financiële opbrengsten van de beleggingen 
en het gedeelte van de correctiefactoren dat door de toepassing van de 50 %-regel voor 
de RC aan het Amortisatiefonds wordt toegevoegd. Het Rekenhof merkt op dat de verde-

166 De reserves werden toen geschat op respectievelijk 436,70 miljoen en 305,00 miljoen euro. In deze ramingen werd 
geen rekening gehouden met de boni op kinderbijslag en de jaarlijkse intresten die aan deze fondsen worden toe-
gekend.

167 In het koninklijk besluit van 13 november 2011 werd de aanwending van de reserves vastgelegd voor de eerste drie 
jaar. Het bedrag van de “overige reserve” werd hierbij gespreid over deze drie jaar. Indien er nadien nog beschik-
bare reserves over zijn, zal een nieuw besluit moeten worden opgesteld om de aanwending van de reserves na 
2014 vast te leggen.
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ling van de financiële opbrengsten over de reservefondsen niet is vastgelegd in de wet van 
24 oktober 2011 en dat de administratie de verdeling in 2012 heeft gewijzigd168 zonder het 
beheerscomité hiervan op de hoogte te brengen.

Tabel 3 –  Evolutie reservefondsen (in duizend euro)

 
Pool 1 Gesolidariseerde pool

2012 2013 2012  2013

 Begintoestand 487.904,76 499.471,34 410.002,44 350.249,25

 Korting basisbijdrage -8.001,74 -16.454,37 -48.107,40 -54.746,99 

 Korting  
responsabiliseringsbijdrage

0 0 -48.107,40 -54.746,99

 Niet-gerealiseerde  
meerwaarde

 -40.742,26 -49.119,08

Reserve niet-aangesloten besturen -32.960,61

 Andere uitzonderlijke uitgaven 0 0 -185,11 0 

 Financiële opbrengsten  19.568,31 15.119,09 16.443,90 10.602,11

 Regularisaties 0 0 20.202,82 0 

Correctie voor verhoging RC* 24.306,75

Eindtoestand 499.471,34 457.393,80 350.249,25 193.584,43

* Zie berekening in punt 2.1: deze reserve is ontstaan doordat de RC (volgens de wetgeving) moest worden verhoogd 
tot 208,9 miljoen euro. Het te financieren tekort bedraagt 184,6 miljoen euro, zodat er 24,3 miljoen euro “te veel” wordt 
gevraagd. Dat verschil wordt toegevoegd aan de reserves (in dit geval: het Amortisatiefonds).

Bron: begroting en rekeningen RSZPPO 2012, begrotingscontrole 2013 en berekeningen Rekenhof

Aanbevelingen
De RSZPPO moet de evolutie van de reservefondsen op een transparante wijze 
opnemen in zijn rekeningen, zodat er duidelijkheid is over de beschikbare fond-
sen die nog kunnen worden aangewend voor de toekenning van een korting op de 
bijdragen.

Vastgelegde waarderingsregels moeten consequent worden toegepast en indien 
noodzakelijk kunnen deze worden aangepast na goedkeuring van het beheersco-
mité.

Antwoord van de administratie
In het antwoord bevestigt de administrateur-generaal de vaststelling van het 
Rekenhof. Bij het vaststellen van de basisbijdragevoeten voor de periode 2017-
2020 heeft het beheerscomité van 14 juli 2014 beslist om de nog beschikbare reser-
ves van het Amortisatiefonds in te zetten in 2015.

168 In 2010 werd in overleg met de interkabinettenwerkgroep beslist om vanaf 2011 de financiële opbrengsten op de-
zelfde manier te verdelen als de boni op de kinderbijslag , nl. op basis van de loonmassa’s. Vanaf 2012 worden deze 
verdeeld overeenkomstig het aandeel van elke reserve bij het begin van het kalenderjaar.
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De niet-gerealiseerde meerwaarden zullen vanaf 2013 niet meer worden opgeno-
men in de reservefondsen. De meerwaarden uit het verleden zullen bovendien 
worden rechtgezet door ze in mindering te brengen van het saldo 2013.

2.3	 Reserves	van	de	niet-aangesloten	besturen
Op 15 december 2011 hadden 61 (van de 97) besturen ervoor geopteerd niet aan te sluiten bij 
het gesolidariseerd pensioenstelsel. Overeenkomstig artikel 5, § 4, van de wet van 24 okto-
ber 2011 heeft de RSZPPO het aandeel van deze besturen in de opgebouwde reserves geraamd 
op 20,9 miljoen euro169 bij de inwerkingtreding van het nieuwe systeem. De raming van het 
aandeel van de niet-aangesloten besturen werd niet op een afzonderlijke rekening geboekt. 
De later uitgevoerde berekening resulteerde in een provisie van 32.960.614,07 euro, die bij 
de afsluiting van de rekeningen 2013 afzonderlijk zal worden geboekt170. De provisie wordt 
enkel uitbetaald op uitdrukkelijk verzoek van het betrokken bestuur171 en met een spreiding 
over vijf jaar. De RSZPPO kent geen intrest toe.

Het Rekenhof merkt op dat de administratie in haar berekening geen rekening hield met 
het aandeel van deze besturen in de boni op kinderbijslag 2010 en 2011 die nog niet verdeeld 
waren en die werden opgenomen in het Amortisatiefonds op 1 januari 2012. Er is evenmin 
rekening gehouden met een niet-gerealiseerde meerwaarde die in 2010 en 2011 over de ver-
schillende pools werd verdeeld.

Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan de provisie te herzien en de berekening uit te voeren 
volgens de betalingsregels van het beheerscomité, met uitsluiting van de niet-ge-
realiseerde meerwaarde. Deze reserve moet worden afgezonderd van de overige 
reserves.

Antwoord van de administratie
Het aandeel van de niet-aangesloten besturen in de reserves zal vanaf 2013 op een 
afzonderlijke rekening in de balans worden geboekt. Net als bij de reservefondsen 
zal ook rekening worden gehouden met de niet-gerealiseerde meerwaarden uit het 
verleden bij de afsluiting 2013.

2.4	 Leefbaarheid	van	het	stelsel
De ramingen van de RSZPPO wijzen uit dat het aantal besturen dat een responsabilise-
ringsbijdrage verschuldigd zal zijn, waarschijnlijk nog zal toenemen. Dit is het gevolg van 
de stijgende pensioenlasten enerzijds172 en een afname van de opbrengst uit basisbijdragen 
door een blijvende daling van het aantal statutaire personeelsleden anderzijds173. Aangezien 
de beschikbare reserves uit het Amortisatiefonds op korte termijn ook uitgeput zullen zijn, 

169 Bedrag gebaseerd op een raming van 50 % van de aan te sluiten besturen dat de aansluiting tot het gesolidariseerd 
pensioenstelsel zou weigeren.

170 De rekeningen 2013 waren op 31 augustus 2014 nog niet beschikbaar.
171 Tot op heden heeft slechts één bestuur zijn reserve opgevraagd.
172 Uit de statistieken van de RSZPPO (tweede kwartaal 2013) blijkt dat 38,1 % van de statutairen binnen tien jaar 

pensioengerechtigd zullen zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat de provinciale en plaatselijke besturen die uitstroom 
zullen compenseren met nieuwe statutaire aanwervingen.

173 De eerstvolgende jaren zullen de basisbijdragen echter nog licht toenemen door de stijging van de basisbijdrage-
voeten.
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zullen geen kortingen meer kunnen worden toegekend en zullen de basisbijdragevoeten 
blijven stijgen. De duurzaamheid van de financiering zal bijgevolg in belangrijke mate af-
hankelijk worden van de budgettaire draagkracht van de provinciale en plaatselijke bestu-
ren, waarvan velen al gewezen hebben op de precaire toestand.

Het Rekenhof merkt op dat de RSZPPO in zijn ramingen op korte termijn nog geen reke-
ning heeft gehouden met een aantal factoren die een corrigerende invloed kunnen hebben 
op de responsabiliseringsbijdrage, zoals de mogelijke invloed van de recente pensioenher-
vorming174. Voor het effect van de pensioenhervorming is de RSZPPO afhankelijk van de 
Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) die de pensioenen, ten laste van de RSZ-
PPO, berekent. De RSZPPO verwacht een actualisering van de pensioenramingen in de 
loop van dit jaar.

Door een wetswijziging175 moet de RVP de over te dragen pensioenbijdragen vanaf 2012 be-
talen op het ogenblik van de benoeming van het statutair personeelslid en niet meer op het 
moment van de pensionering. Om de overdracht van de wiskundige reserves te berekenen, 
te registreren in de loopbaandatabank en te betalen, wordt in samenwerking met de RVP 
en SIGeDIS vzw een elektronische datastroom ontwikkeld. Door vertraging in de ontwik-
keling ervan, betalen de instellingen nog steeds de overdrachten op het ogenblik van de 
pensionering. Dat leidt tot een achterstand in de betalingen, waarvan de RSZPPO de finan-
ciële impact in 2012 raamde op 675 miljoen euro176. Met betrekking tot de overdracht van de 
wiskundige reserves zijn afspraken gemaakt tussen de RVP en de RSZPPO. Zo zal de RVP 
de storting van het totale bedrag van 675 miljoen euro spreiden over de begrotingsjaren 
2015 tot 2017 (225 miljoen euro per jaar). De RSZPPO heeft hiermee rekening gehouden bij 
het recentelijk vaststellen van basisbijdragevoeten voor de periode 2017-2020.

In het kader van de zesde staatshervorming wordt het stelsel van de kinderbijslag over-
gedragen aan de gemeenschappen waarna deze zullen beslissen over de aanwending van 
mogelijke overschotten. In de huidige wettelijke bepalingen is vastgelegd dat de overschot-
ten op kinderbijslag worden toegevoegd aan de opbrengsten van het lopende jaar. Vanaf 
2015 zal 47 miljoen euro worden afgehouden op de globale socialezekerheidsbijdragen die 
de provinciale en plaatselijke besturen zullen betalen177. De invloed van de staatshervor-
ming blijft beperkt tot de aanpassing van de berekening van de boni kinderbijslag waarmee 
rekening is gehouden bij het vaststellen van de basisbijdragevoeten voor de periode 2017-
2020.

Opdat de besturen hun meerjarenplanning en hun financieel beleid op een adequate wijze 
zouden kunnen afstemmen op de te verwachten pensioenlasten, is het van groot belang dat 
de RSZPPO zijn ramingen zo getrouw mogelijk opmaakt.

174 O.m. de pensioenleeftijd en de wijziging gelijkgestelde periodes (wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, Titel 8 ).

175 Het betreft overdrachten in het kader van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen 
de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector (zoals gewijzigd door artikel 43 van de wet 
van 24 oktober 2011). 

176 Door de vertraging blijft dit bedrag oplopen.
177 Artikel 74 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. Het bedrag wordt 

jaarlijks geïndexeerd.
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Antwoord van de administratie
Wat de leefbaarheid van het stelsel betreft, wijst de administrateur-generaal erop 
dat bij de vaststelling van de basisbijdragevoeten voor de jaren 2017-2020 en met 
betrekking tot de inzet van reserves voor de jaren 2015-2016, het beheerscomité 
van 14 juli 2014 wel reeds rekening heeft gehouden met een aantal factoren, zoals 
de overdracht van de wiskundige reserves en de invloed van de staatshervorming 
op de responsabiliseringsbijdrage (zie supra). Zoals terecht aangegeven door het 
Rekenhof is het van belang dat de RSZPPO zo snel mogelijk ramingen over de 
te verwachten pensioenlasten opmaakt waarop de lokale besturen zich kunnen 
baseren voor de opmaak van hun meerjarenplanning en bij de vastlegging van 
hun financieel beleid. Hiervoor zal de RSZPPO nog vóór eind augustus aan elk 
lokaal bestuur dat aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds een indi-
viduele simulatie bezorgen waarin de geraamde bedragen van de basisbijdragen 
en de responsabiliseringsbijdrage, die zij voor de komende zeven jaar (= periode 
2013-2019) naar verwachting aan de RSZPPO verschuldigd zullen zijn, opgenomen 
zullen worden.

Bovendien werd rekening gehouden met de resultaten van de enquête die de RSZ-
PPO bij de lokale besturen heeft georganiseerd over de te verwachten evolutie van 
het aantal vastbenoemde personeelsleden voor de periode tot 2019. Deze geven 
een globale daling van het aantal vastbenoemden met minder dan 1 % per jaar 
aan, in tegenstelling tot de trend die werd vastgesteld voor de wet van 24 okto-
ber 2011 in werking trad.

Naast de opmaak van de simulaties werkt de RSZPPO in samenwerking met Sige-
dis voort aan de opmaak van een actuarieel model voor de raming van de basis- 
en responsabiliseringsbijdragen op lange termijn. Dit project, genaamd Exsyspen, 
moet de RSZPPO de mogelijkheid bieden de financiële impact van bepaalde maat-
regelen op lange termijn zo goed mogelijk te kunnen ramen.

3	 Conclusies	en	aanbevelingen

Met de invoering van een nieuw financieringsmechanisme beoogde de wetgever de leef-
baarheid van het pensioenstelsel van de provinciale en plaatselijke besturen te verzekeren 
door jaarlijks een financieel evenwicht te realiseren via een verruimde solidariteitsbasis 
en via een responsabilisering van de besturen die tekorten veroorzaken. De verruiming 
werd bereikt door vanaf 2012 de vroegere afzonderlijke pensioenstelsels (pool 1, pool 2 en 
pool 5) samen te voegen tot één gesolidariseerd pensioenfonds. Alle besturen werden auto-
matisch bij dit pensioenfonds aangesloten, met uitzondering van de besturen die zelf een 
pensioenfonds hadden opgericht (pool 4) of hun pensioenfonds lieten beheren door een 
verzekeringsmaatschappij (pool 3), die kunnen vrijwillig toetreden. De invoering van een 
responsabiliseringsbijdrage leidde er in 2012 toe dat één op de drie aangesloten besturen 
bijkomende bijdragen moesten betalen voor een totaal bedrag van 151,99 miljoen euro.

Het onderzoek van het Rekenhof toont aan dat de RSZPPO bij de toepassing van de nieuwe 
financieringsregels niet alle wettelijke bepalingen naleeft. Een aantal tekortkomingen zijn 
het gevolg van het ontbreken van duidelijke richtlijnen en een effectieve interne controle. 
Het Rekenhof beveelt de RSZPPO dan ook aan een transparant model te ontwikkelen om de 
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responsabiliseringsbijdrage te berekenen en bestaande internecontrolemaatregelen te ver-
sterken die de juistheid van de berekeningen en de facturatie aan de geresponsabiliseerde 
besturen verzekeren.

Volgens de ramingen van de RSZPPO zal het aantal aangesloten besturen dat een respon-
sabiliseringsbijdrage moet betalen in de toekomst toenemen. De prognoses geven aan dat 
het aantal actieve statutaire ambtenaren de komende jaren kleiner wordt ten aanzien van 
de groeiende groep van gepensioneerde ambtenaren, waardoor veel besturen op termijn 
tekorten zullen genereren. Bovendien zullen de bestaande reserves die gebruikt zijn voor 
kortingen op bijdragen (in 2012 goed voor 104,22 miljoen euro) op termijn opgebruikt zijn.

De duurzaamheid van de financiering zal bijgevolg in belangrijke mate afhankelijk worden 
van de budgettaire draagkracht van de besturen. Vele besturen hebben al gewezen op de 
precaire toestand van hun financiële situatie. Opdat de besturen bij hun meerjarenplan-
ning en de uitstippeling van hun financieel beleid, voldoende rekening zouden kunnen 
houden met de stijgende pensioenlasten, is het noodzakelijk de ramingen zo realistisch 
mogelijk te maken.
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Overdrachten inzake  
sociale zekerheid n.a.v. de 
zesde staatshervorming
1 Bevoegdheidsoverdrachten en overgangsfase

Het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 voorziet in 
een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten178. Die bepa-
lingen zijn bekrachtigd door de bijzondere wet betreffende de zesde staatshervorming van 
6 januari 2014.

De financieringsregels van de gemeenschappen en gewesten voor de overgehevelde be-
voegdheden worden gedefinieerd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming 
van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale 
autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.

De betrokken bevoegdheden worden vanaf 1 juli 2014 van het federaal niveau naar het 
deelstaatniveau overgeheveld. Wat de sociale zekerheid betreft, hebben de overdrachten 
betrekking op de sector van de gezondheidszorg en de bijstand aan personen, werkgelegen-
heid en gezinsbijslag.

Er wordt in een overgangsperiode voorzien voor die overdrachten. Protocolakkoorden die 
tussen de federale Staat en de betrokken deelstaatentiteiten worden gesloten, definiëren de 
activiteiten en verantwoordelijkheden van elkeen.

De ondertekenende partijen hebben in die protocollen de modaliteiten geformaliseerd die 
het gebruik van bestaande middelen mogelijk maken om zowel de voortzetting van de op-
drachten te garanderen als de progressieve invoering van de nieuwe structuren in de deel-
staatentiteiten, onder meer door een kennisoverdracht.

De federale entiteiten zijn verantwoordelijk voor het administratieve beheer ten behoeve 
van de deelstaatentiteiten tot aan de effectieve overdracht van de bevoegdheden.

1.1 Gezondheidszorg en bijstand aan personen
Een deel van de uitdrukkelijk naar de deelstaatentiteiten overgehevelde bevoegdheden zul-
len nog worden uitgeoefend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) en door het RIZIV gedurende de overgangsperiode 
die op 1 juli 2014 ingaat, op basis van de huidige reglementering en procedures.

Voor de FOD Volksgezondheid strekt de overgangsperiode zich tot uiterlijk 31 decem-
ber 2015 uit, voor zover de uitgaven met betrekking tot de overgehevelde bevoegdheden in 

178 De Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
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de initiële begroting van het jaar 2015 van de FOD ingeschreven zijn en voor eenzelfde be-
drag afgetrokken zijn van de dotatie aan de gemeenschappen en gewesten, zoals bepaald in 
artikel 75 van de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014. Voor de subsidies eindigt 
de overgangsperiode op 31 december 2014.

Voor het RIZIV werden de overgangsperiodes vastgelegd volgens de overgehevelde be-
voegdheid inzake gezondheidszorg. De einddata liggen tussen 31 december 2014 en 31 de-
cember 2017.

De overgangsperiode kan voor bepaalde bevoegdheden voortijdig eindigen, als de deel-
staatentiteiten in de mogelijkheid zijn ze vóór de overeengekomen termijn over te nemen. 
Een schriftelijke opzegtermijn van zes maanden moet dan aan het overlegcomité worden 
meegedeeld. In dat geval zullen de betrokken actoren minstens zes maanden voor de inwer-
kingtreding op de hoogte worden gesteld van de nieuwe procedures.

De opdrachten en samenstelling van de Algemene Raad van het RIZIV blijven ongewijzigd. 
De deelstaatentiteiten kunnen echter als observatoren aan een aantal overeenkomstencom-
missies en colleges deelnemen, als de overgehevelde bevoegdheden er worden besproken.

De huidige opdrachten van de verzekeringsinstellingen worden gedurende de overgangs-
periode gehandhaafd zodat de opdrachten van de verzekeringsinstellingen in de aan de 
deelstaatentiteiten overgehevelde sectoren blijvend worden uitgevoerd. De verstrekte zorg 
wordt dus steeds via de ziekenfondsen en via directe betalingen door het RIZIV terugge-
stort aan de zorgverlener of de zorginstelling. De verzekeringsinstellingen zullen de nood-
zakelijke informatie ter beschikking stellen om de uitgaven met betrekking tot de overge-
hevelde sectoren af te zonderen.

1.2 Arbeid en tewerkstelling
Als algemene regel geldt dat de RVA tijdens een (niet nader bepaalde) overgangsperiode de 
overgedragen bevoegdheden blijft uitoefenen, maar dat voor een aanpassing van de regel-
geving het akkoord nodig is van de gemeenschappen of gewesten. Op die regel bestaan wel 
een aantal afwijkingen.

De uitgaven voor loopbaanonderbreking aan ambtenaren van gemeenschappen en gewes-
ten, onderwijs en plaatselijke besturen blijven federaal tot op het ogenblik dat het gewest/
gemeenschap de federale regeling voor het betreffende personeel stopzet en een eigen rege-
ling treft voor zijn ambtenaren, het onderwijzend personeel en de lokale ambtenaren.

De overgangsfase voor het betaald educatief verlof (beheerd door de FOD WASO waarvan 
de RVA enkel de financiële afwikkeling voor zijn rekening nam), de startbaanovereenkom-
sten en maatregelen “sociale economie” is beperkt tot 31 maart 2015.

Op 31 december 2014 lopen de contracten met de uitgiftemaatschappijen voor PWA-che-
ques en dienstencheques af. In het protocol is bepaald dat voor de PWA-cheques de RVA 
bevoegd blijft voor de verdere uitvoering vanaf 1 januari 2015 (met inbegrip van het sluiten 
van een contract). Deze overgangsperiode loopt tot op het tijdstip waarop de gewesten de 
opdracht en de uitvoering ervan toevertrouwen aan een andere dienst of de regeling stop-
zetten. Wat de dienstencheques betreft, kan de RVA, naargelang van de lopende gerechte-
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lijke geschillen, het contract na 31 december 2014 verlengen of een nieuw contract gunnen, 
voor zover de RVA de regeling blijft uitvoeren voor één of meer gewesten.

1.3 Gezinsbijslag
Vanaf 30 juni 2014 krijgt de RKW de naam Famifed. Na 1 juli 2014 krijgen de gemeenschap-
pen de juridische bevoegdheid voor de gezinsbijslag. Wel kunnen ze pas ten vroegste op 
1 januari 2016179 de administratie beheren en de betalingen uitvoeren. Die overname door 
de gemeenschappen moet in het begin van het kalenderjaar plaatsvinden en uiterlijk op 
1 januari 2020180.

Gedurende de overgangsperiode zal Famifed in naam van de deelstaatentiteiten optreden 
door de huidige structuren te gebruiken. De gemeenschappen zullen de “essentiële elemen-
ten” van het stelsel niet eenzijdig kunnen wijzigen. Die notie wordt niet gedefinieerd in ar-
tikel 44 van de bijzondere wet van 6 januari 2014. De parlementaire documenten zijn echter 
duidelijker wat dit punt betreft181. Zo kan een entiteit de loonschalen na 1 juli 2014 wijzigen, 
hoewel dit geen essentieel element is. Een specifiek protocol voorziet echter in een opzeg-
termijn van twee maanden als een deelstaatentiteit de bedragen van de gezinsbijslag wenst 
te wijzigen na de bevoegdheidsoverdracht.

De deelstaatentiteiten zijn opgenomen in het beheersorgaan van Famifed. De vertegen-
woordigers van de deelstaatentiteiten zijn stemgerechtigd voor alle bevoegdheden uitge-
zonderd het personeelsbeheer van Famifed en zijn federaal statuut182.

2	 Budgettaire	en	boekhoudkundige	aspecten

De deelstaatentiteiten zullen alle uitgaven voor hun rekening nemen die hen vanaf 1 janu-
ari 2015 worden voorgelegd en maken de begrotingen op voor de overgehevelde bevoegdhe-
den. De begroting van de deelstaatentiteiten zal een duidelijk onderscheid moeten maken 
tussen de bevoegdheden die onder de overgangsperiode ressorteren en de bevoegdheden 
die vanaf 1 januari 2015 volledig naar de deelstaatentiteiten worden overgeheveld.

Het RIZIV, Famifed en de RVA ondersteunen de deelstaatentiteiten op technisch vlak met 
het oog op de expertiseoverdracht m.b.t. de opmaak van de begrotingen en de relevante en 
beschikbare databanken.

De betrokken instellingen (RIZIV, Famifed, RVA) zullen een maandelijks verslag over de 
uitgaven opstellen dat voor de gemeenschappen en gewesten bestemd is.

179 Artikel 44 van de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014. De gemeenschappen moeten hun beslissing ten 
minste negen maanden vóór de overname notificeren.

180 Artikel 44.
181 Parl. St. Senaat, DOC 5-2232/1, p. 74.
182 Het vereiste quorum in het beheersorgaan van Famifed is vastgelegd op de helft van de leden van de representa-

tieve organisaties. De beslissingen worden met absolute meerderheid genomen. Een beslissing kan echter niet 
goedgekeurd worden als minstens de helft van de vertegenwoordigers van de deelstaatentiteiten zich ertegen 
verzet.
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De OISZ moeten het effect van de zesde staatshervorming op hun eigen boekhouding on-
derzoeken en dit gelijktijdig met de invoering van de nieuwe regels over het boekhoudplan 
en de aanrekeningsregels uit de lopende hervorming van de boekhouding.

2.1 Gezondheidszorg en bijstand aan personen
De bevoegdheden die naar de deelstaatentiteiten zijn overgeheveld maar die het RIZIV 
nog beheert tijdens de overgangsfase, zullen in de begroting van het RIZIV voor het jaar 
2015 worden afgezonderd.

Elke verhoging van de begroting van één enkele deelstaatentiteit met het oog op een aan-
passing van de regelgeving (aanpassing van de nomenclatuur, sociaal akkoord enz.) kan 
een zware administratieve last inhouden voor het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de 
verzekeringsinstellingen gedurende de overgangsperiode.

Wat de boekhouding betreft, zal het RIZIV ook vanaf 2015 de bedragen m.b.t. de overge-
hevelde bevoegdheden afzonderen op aparte rekeningen. De specifieke registratie van de 
terugbetalingen voor de overgehevelde bevoegdheden door de ziekenfondsen impliceert 
een wijziging van de huidige boekhoudinstructies.

De lopende rekening voor de overgehevelde bevoegdheden zal pas worden afgesloten na 
goedkeuring van de rekeningen, soms twee jaar later. Eventuele tekorten of overschotten 
zullen op dat moment financieel geregeld worden.

2.2 Arbeid en tewerkstelling
Vanaf 1 januari 2015 tot het einde van de overgangsperiode (d.i. het ogenblik waarop de ge-
meenschap of het gewest de opdracht overneemt), registreert de RVA de sociale prestaties 
en uitgaven van de overgedragen bevoegdheden in een aparte begroting per gewestinstel-
ling. Dat zal een aanpassing vragen van de boekhouding van zowel de RVA als de uitbeta-
lingsinstellingen.

2.3 Gezinsbijslag
De woonplaats van het kind, zoals die vermeld is in de beschikbare informatie op het mo-
ment van de betaling, bepaalt de bevoegde entiteit die de prestatie op zich zal nemen. Er zal 
vervolgens geen enkele regularisatie plaatsvinden tussen de entiteiten.

Elke wijziging van de gezinssituatie, onder meer in geval van een wijziging van de woon-
plaats van het kind of verandering van werkgever voor de rechthebbende, zal de eerste dag 
van de maand na die wijziging in aanmerking genomen worden.

Op 1 augustus 2014 denken de Famifed-diensten nog steeds na over de manier waarop de 
relaties met de deelstaatentiteiten in hun financiële staten moeten worden weergegeven.

2.4 Financieringsmechanisme
Vanaf 1 januari 2015 zal de federale overheid dotaties overhevelen naar de gemeenschappen 
en gewesten op basis van de regels uit de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014. 
Die wet detailleert de middelen waar de gemeenschappen en gewesten over kunnen be-
schikken, alsook de evolutie van de dotaties die de Staat hun stort. De middelen m.b.t. 
de overgedragen sociale bevoegdheden evolueren in verhouding tot de bevolkingsgroei, de 
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inflatie en de groei van het BNP. De middelen voor de financiering van de nieuwe bevoegd-
heden zullen via demografische sleutels worden verdeeld.

Artikel 72 van de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 omvat bovendien de regels 
die zullen worden gehanteerd wanneer de deelstaatentiteit een beslissing neemt die gevol-
gen heeft voor de begroting in de periode van 1 juli tot 31 december 2014.

De regels voor de financiering van de OISZ moeten via protocollen worden vastgelegd, ten-
zij de financiering van de overgedragen bevoegdheden expliciet is geregeld in de financie-
ringswet en de koninklijke besluiten die eruit voortkomen183. Op 1 augustus 2014 was echter 
nog geen protocolakkoord voor de financiering ondertekend.

Overzicht van de bevoegdheden inzake sociale zekerheid die naar de deelstaatentiteiten werden 
overgeheveld

Sectoren Overgehevelde bevoegdheden

Gezondheidszorg en bijstand aan personen

Hulp aan personen met een handicap Mobiliteitshulpmiddelen en tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden

Ziekenhuizen Erkenningsnormen, ziekenhuisinfrastructuur en in-
vesteringen in zwaar materieel (onderdelen A1 en 
A3 van het budget van financiële middelen)

Bejaardenbeleid Volledige bevoegdheid: rust- en verzorgingstehui-
zen, rustoorden voor bejaarden, dagverzorgings-
centra en centra voor kortverblijf, met inbegrip van 
de vastlegging van de prijzen voor de bewoners 
+ geïsoleerde G-diensten (revalidatie van geriatri-
sche patiënten) en geïsoleerde Sp-diensten (dien-
sten gespecialiseerd in behandeling en revalidatie)

Revalidatie: long term care Revalidatieovereenkomsten m.b.t. voornamelijk de 
centra voor ambulante revalidatie, de sector van 
slechthorenden, de visuele beperkingen, de psycho-
sociale revalidatie voor volwassenen

Geestelijke gezondheidszorg Volledige bevoegdheid: psychiatrische verzorgingste-
huizen (PVT) en initiatieven voor beschut wonen (IBW) 
+ overlegplatforms over mentale gezondheidszorg

Preventie verslavingen, vaccinatie, screening enz.

Organisatie van eerstelijnsgezondheidszorg Steun aan de beroepen van eerstelijnsgezondheids-
zorg en organisatie van eerstelijnsgezondheidszorg 
(Impulseo-fondsen, geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging enz.)

Erkenning en registratie van de gezonheids-
zorgbeoefenaars

Volledige bevoegdheid: erkenning van de zorg-
verleners met inachtneming van de voorwaar-
den die door de federale overheid zijn vastgelegd 
+ bevoegdheid met betrekking tot de subquota van 
de gezondheidsberoepen

183 Dat is zo bij de administratiekosten inzake gezinsbijslag tijdens de overgangsfase: de totale kost werd vastgelegd in 
de bijzondere financieringswet en zal voor elke gemeenschap worden verrekend volgens de gebruikte sleutel voor 
de verdeling van de globale enveloppe.
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Sociale akkoorden De federale overheid organiseert een overleg met 
de deelstaatentiteiten alvorens sociale akkoorden 
te sluiten voor de gezondheidsberoepen binnen 
de “federale” sectoren (omgekeerd overleggen de 
deelstaatentiteiten ook eerst met de federale over-
heid). De bevoegde interministeriële conferentie zal 
beslissen over de organisatie van het overleg.

Instituut om overlegde antwoorden te waar-
borgen op de grote uitdagingen inzake de 
gezondheidszorg

Samenwerkingsakkoord om de samenstelling en fi-
nanciering van het instituut te bepalen

eHealth-platform Samenwerkingsakkoord om het beheer en gebruik 
van eHealth te bepalen en om de kennis- en infor-
matieoverdracht te implementeren

internationale verbintenissen over het ge-
zondheidsbeleid

De nalevingsregels voor verbintenissen moeten in 
een samenwerkingsakkoord worden vastgelegd. De 
federale overheid organiseert het nodige overleg 
indien er niets in de bestaande overlegstructuren is 
opgenomen.

Contingentering van de gezondheidsberoe-
pen

Samenwerkingsakkoord om de informatie-uitwis-
seling te bepalen voor de vastlegging van quota

Federaal Kenniscentrum voor de Gezond-
heidszorg

Samenwerkingsakkoord om het beheer en de finan-
ciering van het centrum te bepalen

Arbeid en tewerkstelling

Werkloosheid Overdracht van de controle op de actieve en pas-
sieve beschikbaarheid van werkzoekenden en werk-
lozen
Overdracht van premies (werkhervatttingstoeslag, 
stageuitkering, opleidingsuitkering,…) en active-
ringsuitkeringen (plan Activa, doorstromingspro-
gramma’s, SINE… “Activa Preventie- en veilig-
heidspersoneel” wordt overgedragen naar de FOD 
Binnenlandse Zaken)

Loopbaanonderbreking Uitkeringen voor personeel openbaar ambt in de 
gemeenschappen, gewesten, onderwijs en plaatse-
lijke besturen;

Dienstencheques volledige overdracht

Inschakelingsparcours werkzoekenden Overdracht van de financiële tussenkomst in de ad-
ministratiekost voor programma DISPO

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschap-
pen (PWA)

volledige overdracht

Tewerkstellingsopdrachten Overdracht van startbaanovereenkomsten, sociale 
economie, start- en stagebonus en opleidingsfonds 
dienstencheques

Betaald educatief verlof volledige overdracht

Outplacement Overdracht van individueel en collectief outplace-
ment (inschakelingsvergoedingen in het kader van 
outplacement blijven federaal).

Gezinsbijslag

Kinderbijslagen, kraamgeld en adoptiepre-
mies

volledige bevoegdheid

Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Dien-
sten (FCUD) van de Rijksdienst voor kinder-
bijslag voor werknemers (RKW)

Het Fonds wordt vanaf 1 januari 2015 opgeheven 
(artikel 107 van kinderbijslagwet wordt afgeschaft). 
De middelen en het personeel worden overgedra-
gen aan de gemeenschappen.
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RSZ: controle van de CO2- 
bijdrage op bedrijfsvoertuigen 
Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer voor andere dan 
louter beroepsdoeleinden, moet hij een solidariteitsbijdrage storten aan de RSZ waarvan het 
bedrag is gekoppeld aan de uitstoot en aan het type brandstof van dat voertuig. Deze bijdrage 
is ongeveer gelijk aan een derde van de sociale bijdragen die die werkgever zou moeten betalen 
voor een loonsverhoging die overeenstemt met de cataloguswaarde van het voertuig gespreid 
over de gemiddelde gebruiksduur ervan.

De RSZ ondervindt problemen bij de identificatie van de werkgevers en de juistheid van de 
aangegeven bedragen om deze bijdrage te kunnen innen. Het Rekenhof beveelt de RSZ aan 
de nodige stappen te ondernemen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer om toegang te krijgen tot de gegevens van de DIV en van de FOD Financiën, zoals 
bedoeld door de wet, de nodige maatregelen te nemen om de werkgevers die gebruik maken van 
operationele leasing te identificeren en zijn controles op te drijven op basis van een risicoana-
lyse. De RSZ zou ook de wijze van aangifte moeten herzien om de controle te vergemakkelijken.

Voorts stelt het Rekenhof vast dat de RSZ het bezit van een tankkaart door een werknemer die 
over een bedrijfswagen beschikt, niet aan een sociale bijdrage als voordeel in nature onder-
werpt.

Tot slot beveelt het Rekenhof als prioriteit aan de solidariteitsbijdrage te evalueren om dit wet-
telijke instrument af te toetsen met de doelstellingen die worden nagestreefd.

1 Context

1.1	 Solidariteitsbijdrage	op	bedrijfsvoertuigen
De bedrijfsvoertuigen die de werkgever ter beschikking stelt van werknemers voor andere 
dan louter beroepsdoeleinden184 zijn voordelen in natura die, in tegenstelling tot de bezol-
diging, niet onderworpen zijn aan de klassieke sociale bijdragen. Om dit verlies voor de 
sociale zekerheid te compenseren, is de werkgever een solidariteitsbijdrage verschuldigd 
aan de RSZ185. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de ontvangsten van het Globaal Beheer 
van de werknemers.

Bij de invoering ervan in 1997 en tot eind 2004 stemde de solidariteitsbijdrage overeen met 
een percentage van de waarde van het reële voordeel voor de werknemer. Die waarde werd 
berekend aan de hand van de fiscale pk’s van het voertuig en de afgelegde kilometers.

184 Het gaat om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen (in dit laatste geval gaat het alleen om de voer-
tuigen van maximum 3,5 ton).

185 Artikel 38, § 3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers.
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Vanaf 2005 voert de nieuwe wetgeving ecologische aspecten in en ondergaat de regeling 
van de solidariteitsbijdrage twee belangrijke wijzigingen186. Ten eerste krijgt de bijdrage de 
vorm van een maandelijkse forfaitaire bijdrage, bepaald naargelang van de CO2-uitstoot 
van het voertuig en het type brandstof. Deze bijdrage (ook “CO2-bijdrage” genoemd) wordt 
berekend door de werkgever, die het verschuldigde bedrag opneemt in zijn socialezeker-
heidsaangifte (DMFA). Ten tweede wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot alle voertui-
gen die ter beschikking zijn gesteld van de werknemers en niet uitsluitend voor beroeps-
doeleinden zijn bestemd, zonder rekening te houden met een eventuele financiële bijdrage 
van de werknemer, die voorheen dikwijls door de werkgever werd ingeroepen om de bij-
drage te verlagen of niet te betalen. Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de wet 
zou het aantal betrokken voertuigen moeten stijgen van 120.000 tot 300.000 en werden de 
verwachte ontvangsten geraamd op 256 miljoen euro187.

In 2006 versterkt een programmawet de regeling188. Ze voert retroactief, met ingang van 
1 juli 2005, een wettelijk vermoeden van privégebruik in voor alle voertuigen van de werk-
gever. Elk voertuig dat op naam van de werkgever is ingeschreven of dat het voorwerp 
uitmaakt van een leasingovereenkomst wordt bijgevolg beschouwd als een voertuig dat 
aan de solidariteitsbijdrage is onderworpen, behalve indien de werkgever aantoont dat het 
voertuig louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (vlootvoertuig)189.

Deze wet voert ook, met ingang van 1 januari 2005, een sanctie in die gelijk is aan het dub-
bel van de ontdoken bijdragen in geval van niet-betaling van de bijdrage of van een valse 
aangifte190. De traditionele administratieve sancties (verhogingen van de bijdragen en ver-
wijlintresten) blijven van toepassing.

1.2	 Betrokken	wagenpark	en	voertuigen	onderworpen	aan	de	CO2-bijdrage
In juni 2011 telde België een wagenpark van ongeveer 5 miljoen voertuigen (5.304.074), 
waarvan er 770.321 toebehoorden aan ondernemingen191. Dat aantal is aanzienlijk hoger 
dan dat van de voertuigen waarvoor een CO2-bijdrage wordt betaald (388.590 eenheden in 
2013 voor 250,7 miljoen euro geïnde bijdragen). Dat verschil kan worden verklaard door de 
aanwezigheid van vlootvoertuigen (die niet onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdrage) 
en voertuigen die niet bij de RSZ worden aangegeven.

1.3 CO2-bijdragen en klassieke sociale bijdragen
In zijn rapport over het belastingbeleid en het leefmilieu dat gepubliceerd werd in 2009192, 
wees de Hoge Raad voor de Financiën op het onbillijke karakter van de CO2-bijdrage, om-
dat ze systematisch lager is dan de gewone sociale bijdragen. Volgens de Raad leidt die 
situatie tot een indirecte subsidiëring van de sector van de automobielnijverheid door de 

186 Artikel 2 van de programmawet van 27 december 2004.
187 Parl. St. Kamer, 17 november 2004, DOC 51 1437 /001, ontwerp van programmawet, p. 17.
188 Artikel 31 van de programmawet van 20 juli 2006.
189 De werkgever moet een coherent systeem (car policy) uitwerken dat het gebruik van de bedrijfsvoertuigen regelt. 

Dat systeem moet de werkgever in staat stellen de eventuele inbreuken te controleren en de betrapte werknemer 
te straffen (bijvoorbeeld als hij een voertuig uit het wagenpark voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt).

190 De werkgevers konden tot 30 november 2006 de bijdragen aangeven die verschuldigd zijn voor de periode van het 
eerste kwartaal 2005 tot en met het tweede kwartaal 2006.

191 Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer; behandeling door Febiac, 2011. Zie KPMG, Studierapport – company vehicles, 
2012, p. 17. Deze gegevens bevatten niet de wagens van zelfstandigen.

192 Hoge Raad voor de Financiën, Het belastingbeleid en het leefmilieu, september 2009.
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sociale zekerheid, terwijl deze laatste er de kosten van draagt op het vlak van gezondheid 
(ademhalingsziekten, ongevallen enz.).

Deze vaststelling blijft actueel. Het Rekenhof heeft berekend dat de CO2-bijdrage die een 
werkgever verschuldigd is, ongeveer een derde vertegenwoordigt van de sociale bijdragen 
die deze werkgever zou moeten betalen voor een loonsverhoging die gelijk is aan de cata-
loguswaarde van het voertuig, gespreid over zijn gemiddelde gebruiksduur. Als gevolg van 
dit verschil kan de inkomstenderving voor het Globaal Beheer van de werknemers worden 
geraamd op meer dan 413 miljoen euro per jaar193.

Over het algemeen is de CO2-bijdrage voor de werkgever systematisch voordeliger dan 
de klassieke werkgeversbijdragen, zelfs voor een voertuig met een hoge CO2-uitstoot. De 
inkomstenderving is overigens nog hoger naarmate de cataloguswaarde van het voertuig 
hoog is. Bij de berekening van de CO2-bijdrage wordt immers geen rekening gehouden met 
de cataloguswaarde, terwijl deze, op fiscaal vlak, één van de parameters is voor de bereke-
ning van het voordeel van alle aard.

1.4	 Doel	van	de	audit	en	tijdschema
Het Rekenhof heeft de efficiëntie onderzocht:
• van de controlemiddelen die de RSZ heeft ingesteld om de werkgevers en de voertuigen 

te identificeren waarop de CO2-bijdrage betrekking heeft en om de juistheid van de 
aangegeven bijdragen na te gaan;

• van de wijze waarop de CO2-sanctie op de werkgevers wordt toegepast.

De auditwerkzaamheden vonden plaats van december 2013 tot april 2014.

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpartikel op 9 juli 2014 voorgelegd aan de minister van So-
ciale Zaken en aan de administrateur-generaal van de RSZ. De administrateur-generaal 
antwoordde met een brief van 28 juli 2014.

2	 Identificatie	van	de	werkgevers	en	van	de	voertuigen

2.1 Middelen vastgesteld bij wet sinds 2005
Bij de wijziging van de regeling in 2005 (zie 1.1), heeft de wetgever bepaald dat de RSZ de 
nodige gegevens zou krijgen voor de correcte inning van de CO2-bijdrage. Een gegevens-
overdracht moest worden uitgewerkt met de FOD Mobiliteit en Vervoer (Directie Inschrij-

193 Het voertuig dat in de berekeningen gebruikt werd, is een representatief model van het gemiddelde van de be-
drijfsvoertuigen, met een basisprijs van 21.200 euro en een uitstootgehalte van 125 g/km (diesel). In 2014 zou 
de werkgever voor dit voertuig een maandelijkse bijdrage moeten betalen van 52,71 euro [((9* CO2--uitstootge-
halte)-600)/12 * index 2014 (1,2049)], of 158,14 euro per kwartaal. Het voordeel in natura dat dit voertuig verte-
genwoordigt werd omgezet in een overeenkomstige loonsverhoging in euro (cataloguswaarde gedeeld door de 
gemiddelde gebruiksduur, ongeveer de boekhoudkundige afschrijvingsduur van een voertuig). Dat getal werd 
door vier gedeeld om een kwartaalbedrag te krijgen (1.325 euro). Vervolgens werden werkgeversbijdragen van 
32 % toegepast op deze “loonsverhoging”. De werkgever die het loon van zijn werknemer zou verhogen met 
441,67 euro bruto per maand (1.325 gedeeld door drie) zou per kwartaal 424 euro klassieke werkgeversbijdragen 
betalen, of bijna driemaal het bedrag dat hij per kwartaal als CO2-bijdrage zou betalen (158,14 euro). Voor het Glo-
baal Beheer van de werknemers bedraagt de inkomstenderving 265,86 euro per kwartaal (424 euro-158,14 euro) 
of 1.063,44 euro per jaar per voertuig. In totaal gaat het om meer dan 413 miljoen euro (op basis van de naar schat-
ting 388.590 voertuigen die in 2013 bij de RSZ werden aangegeven).
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vingen van Voertuigen – DIV) en met de FOD Financiën (Administratie van de Directe 
Belastingen)194.

De RSZ beschikt aldus over verschillende middelen om zich ervan te vergewissen dat de 
werkgevers hun CO2-bijdragen voor de betrokken voertuigen betalen195.

Hij kan de gegevens van de DMFA kruisen met de gegevens van het repertorium van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV) voor de voertuigen die ingeschreven zijn op naam van 
ondernemingen. Voor elk voertuig dat in België ingeschreven is, bevat de gegevensbank 
van de DIV immers onder meer de naam van de titularis van het inschrijvingsbewijs, de 
nummerplaat van het voertuig en de technische kenmerken ervan196.

Op basis van de resultaten van die kruisingen kan de RSZ controles ter plaatse uitvoeren 
om na te gaan of de werkgever wel alle voertuigen aangeeft die hij ter beschikking stelt van 
zijn werknemers en of zijn berekening van de bijdrage correct is. Bij die gelegenheid kan 
hij zich er ook van vergewissen dat de vlootvoertuigen het voorwerp zijn van een door de 
werkgever gecontroleerd gebruik voor strikt professionele doeleinden (onder meer door de 
car policies te raadplegen).

Ten slotte kunnen de gegevens van de FOD Financiën over de voordelen van alle aard wor-
den gebruikt om niet-aangegeven voertuigen of incoherenties in de DMFA op te sporen. 
De informatie van de Administratie der Directe Belastingen identificeert immers, ener-
zijds, de werkgevers die hun werknemers een voertuig ter beschikking stellen voor andere 
dan louter beroepsdoeleinden en, anderzijds, hun werknemers die dit voordeel genieten als 
voordeel van alle aard.

2.2	 Situatie	vastgesteld	tijdens	de	audit
In 2005 heeft de RSZ een grootschalig onderzoek gevoerd om de inning van de bijdrage te 
verbeteren in het kader van de nieuwe bijdrageregeling. Hij heeft controles verricht bij de 
werkgevers, de leasingbedrijven en de erkende sociale secretariaten. De bedoeling was na 
te gaan of de aangiften met betrekking tot de voertuigen die onderworpen zijn aan de CO2-
bijdrage volledig en correct waren.

De RSZ heeft acties gevoerd samen met de DIV. De RSZ heeft, op zijn verzoek, de gegevens 
ontvangen over 2.227 werkgevers, gekozen onder de ondernemingen met meer dan 500 per-
sonen, die in hun DMFA minder dan zeven voertuigen aangeven die onderworpen zijn aan 
de CO2-bijdrage. Ze werden overgezonden aan Smals, die de gegevenskruising verricht voor 
rekening van de RSZ. De vergelijking van deze gegevens heeft aangetoond dat 53 % van de 
voertuigen die in het repertorium van de DIV zijn opgenomen op naam van deze werkge-
vers, niet aangegeven waren in de DMFA (111.003 voertuigen op 210.364).

194 Artikel 2 van de programmawet van 27 december 2004:”De administratie der directe belastingen, evenals de dienst 
voor inschrijving van de voertuigen dienen de personen belast met de toepassing van de sociale wetgeving de nodige in-
formatie te verstrekken voor de correcte inning van deze bijdrage. De modaliteiten voor deze overdracht van informatie 
worden bepaald door de Koning”. 

195 De controles worden uitgevoerd door de Algemene Directie van de Identificatie en de Controle van de Aangiften 
(Controle) en de onderzoeken door de Algemene Directie van de Inspectiediensten (Inspectie). De Inspectie ver-
richt ook de totale controle op de bedrijfsvoertuigen.

196 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.
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Toch meende de RSZ dat die gegevens moesten worden verfijnd197. De voertuigen die niet 
aan de CO2-bijdrage onderworpen zijn, de vlootvoertuigen en de voertuigen voor goede-
renvervoer van meer dan 3,5 ton moesten worden uitgesloten en de onderzoeken moesten 
steekproefsgewijze worden voorgezet en geconcentreerd op de gevallen waarvoor perti-
nente verschillen werden vastgesteld. Het Rekenhof wijst erop dat in 2014 de definitieve 
resultaten van die controle niet waren voorgesteld aan het beheerscomité van de RSZ en dat 
na 2005 geen enkel onderzoek van die omvang werd gevoerd.

Wat de gegevensoverdracht door de DIV betreft, had de wetgever bepaald dat de regels 
voor de overdracht zouden worden vastgesteld bij koninklijk besluit198, na advies van de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer199. Dat besluit, dat met 
name bedoeld was om het probleem van de overdracht van persoonsgegevens op te lossen, 
is nooit genomen.

De gegevensoverdracht van de DIV van de FOD Mobiliteit en Vervoer was een feit tot eind 
2011. Sinds het eerste kwartaal van 2012 blokkeert de DIV de gegevensoverdracht echter, 
met verwijzing naar de wetgeving op de overdracht van persoonsgegevens. Na afloop van 
de audit had de RSZ bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
geen pogingen ondernomen om deze situatie te deblokkeren. Hij heeft het Rekenhof echter 
gemeld dat de zendingen door de DIV zouden hernemen. Op het ogenblik van de audit wer-
den de gegevenskruisingen met de DIV dus niet meer uitgevoerd. Die kruisingen zijn echter 
essentieel om de verschillen te identificeren tussen de gegevens van de DMFA en die van 
de DIV. De RSZ moet de resultaten van die kruisingen gebruiken om zijn onderzoeken ter 
plaatse te organiseren. Die onderzoeken zijn onder meer nodig om de RSZ in staat te stellen 
de naleving van het wettelijk vermoeden van privégebruik van het voertuig na te gaan en 
zich ervan te vergewissen dat de werkgevers die een voertuig ter beschikking stellen van 
een werknemer zonder een bijdrage aan te geven, correct verantwoorden dat het voertuig 
strikt voor beroepsdoeleinden bestemd is.

In zijn antwoord bevestigt de RSZ dat bij gebrek aan een koninklijk besluit over de regels 
voor de gegevensuitwisseling hij zelf is gestart met het opvragen van de gegevens bij de DIV 
en bij een dertigtal grote leasingmaatschappijen. Daarop volgde de kruising met de gege-
vens van de DMFA-aangiftes. Op basis daarvan heeft de RSZ de ontbrekende voertuigen in 
kaart gebracht en de nodige acties opgestart. Deze actie werd eind 2011 onderbroken onder 
meer wegens de weigering door de DIV om nog gegevens te bezorgen zonder machtiging 
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Niettegenstaande de gegevensuitwisseling werd stopgezet door de DIV, preciseert de RSZ 
dat nog gerichte controles werden uitgevoerd door de inspectiediensten. Hij vermeldt dat 
reeds afspraken werden gemaakt met de FOD Mobiliteit en Transport om opnieuw gege-

197 Volgens de richtlijnen van de RSZ worden de betrokken werkgevers per brief ondervraagd en/of wordt ter plaatse 
een onderzoek gevoerd. Document BC nr. 24.320/I, 17 februari 2006 “Solidariteitsbijdragen verschuldigd voor het 
privégebruik van bedrijfsvoertuigen – evaluatie van de acties die de RSZ gevoerd heeft vanaf 15 juni 2005”.

198 Artikel 2 van de programmawet van 27 december 2004. Het repertorium van de DIV heeft onder meer als doel de 
identificatie van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die belastingen verschuldigd is ingevolge de aankoop of 
de inschrijving van een voertuig.

199 Zie Parl. St. Kamer, DOC 51 1437/001, p. 20.
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vens te ontvangen opdat de kruising met de gegevens van de DMFA opnieuw kan worden 
opgestart vanaf het eerste kwartaal van 2014.

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat na het grootschalig onderzoek van 2005 het aantal 
rechtzettingen van de CO2-bijdrage als gevolg van een onderzoek van de inspectiedienst 
van de RSZ sterk is gedaald, van 2.303 in 2006 tot 57 in 2013200.

Daling van het aantal rechtzettingen van de CO2-bijdrage als gevolg van een onderzoek van de in-
spectiedienst van de RSZ.
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Door de gegevensoverdracht met de FOD Financiën, die de wetgever in 2005 wenselijk 
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Door de gegevensoverdracht met de FOD Financiën, die de wetgever in 2005 wenselijk vond, 
niet te organiseren, ontzegt de RSZ zich een controlemiddel. De RSZ zou die informatie op 
gerichte wijze kunnen aanwenden om de werkgevers te identificeren die geen aangifte heb-
ben gedaan of waarvan de DMFA foutief zijn.

In zijn antwoord merkt de RSZ op dat hij recent gesprekken heeft opgestart met de FOD 
Financiën om na te gaan welke nuttige gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld.

2.3	 Identificatie	van	voertuigen	in	operationele	leasing
Er zijn twee soorten huur op lange termijn: de financiële leasing en de operationele leasing. 
De financiële leasing komt neer op de financiering van het goed. Tijdens de duur van de 
overeenkomst wordt het voertuig in financiële leasing beschouwd als een activa in de boek-
houdkundige balans en de werkgever kan het voertuig kopen bij afloop van de overeen-
komst. De operationele leasing bevat extra diensten (verzekering, onderhoud enz.) maar 
niet de aankoopoptie. Die leasing wordt niet geboekt als een activa, maar als een huurlast.

In het geval van de operationele leasing wordt het voertuig ingeschreven op naam van het 
leasingbedrijf en op die naam gerepertorieerd in de databank van de DIV. Aangezien het 
voertuig niet rechtstreeks gelinkt is aan de naam van de werkgever, ondervindt de RSZ ern-

200 In 2012, is de DG Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, die ook onderzoek verricht naar de correcte in-
ning van de CO2-bijdrage, overgegaan tot 172 rechtzettingen van bijdragen met betrekking tot 1.688 voertuigen. 
Het gaat hoofdzakelijk om onderzoeken uitgevoerd in grote ondernemingen, waarvoor de controles verdeeld wor-
den tussen de Inspectie van de RSZ en de DG Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.



RSZ: CONTROLE VAN DE CO2-BIJDRAGE OP BEDRIJFSVOERTUIGEN  / 129

stige moeilijkheden om de voertuigen waarvoor de CO2-bijdrage verschuldigd is, te iden-
tificeren.

Het gebruik van de operationele leasing voor bedrijfsvoertuigen is een gangbare praktijk. In 
2010 werden 51 % van de inschrijvingen op naam van ondernemingen verricht door bedrij-
ven die operationele leasing aanbieden201. Over het algemeen stijgt het gebruik van leasing 
voortdurend, van 270.574 voertuigen in 2007 tot 328.990 voertuigen in juni 2013202.

Ten tijde van het onderzoek van 2005 heeft de RSZ gegevens kunnen krijgen van 30 lea-
singbedrijven. Hij moest echter enige weerstand wegwerken door te wijzen op de wettelijke 
basis van zijn gegevensinzameling. In totaal werden bij die gelegenheid 74.398 nummerpla-
ten, verkregen uit de gegevens van de leasingbedrijven, gecontroleerd. De kruising tussen 
de gegevens van de leasingbedrijven en die van de DMFA heeft aangetoond dat 48.861 van 
die nummerplaten (64 %) niet aangegeven waren in de DMFA.

De RSZ erkent dat om een volledig overzicht te krijgen van de situatie per werkgever de 
informatie van de DIV moet worden aangevuld met die van de leasingbedrijven.

Het Rekenhof stelt vast dat de RSZ niet de garantie heeft dat alle werkgevers die een beroep 
doen op leasing, alle voertuigen die ze niet louter voor beroepsdoeleinden ter beschikking 
stellen van hun werknemers correct aangeven in de DMFA. Het stelt vast dat geen enkele 
concrete maatregel (bijvoorbeeld systematische samenwerking met de leasingbedrijven) 
genomen is om die moeilijkheid te verhelpen.

2.4	 Te	sluiten	protocol	met	de	Kruispuntbank	van	de	Voertuigen
In 2010 heeft de wet de Kruispuntbank van de Voertuigen (KBV) belast met het bijhouden 
van het repertorium van de voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer203. Eenmaal ope-
rationeel zal de KBV een technische oplossing kunnen bieden voor het probleem van de 
RSZ in verband met de identificatie van de werkgevers die een beroep doen op de operati-
onele leasing.

De KBV verzamelt de identificatiegegevens van de rechtspersoon, die eigenaar is van elk 
voertuig dat in België ingeschreven is. Zijn doel is het garanderen van de gegevensuitwis-
seling met betrekking tot de in België ingeschreven voertuigen tussen de verschillende 
actoren in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van algemeen belang (mobi-
liteitsbeleid, milieubeleid, betere kennis van het voertuigenpark, autobelasting enz.). De 
doelstelling van de KBV is eveneens het garanderen van de traceerbaarheid van een voer-
tuig door alle eigendomsoverdrachten te registreren. In het licht van de continuïteit van de 
gegevensbank van de DIV heeft de KBV onder meer tot doel de inning van de belastingen 
met betrekking tot de inschrijving of het gebruik van een voertuig te vergemakkelijken204.

201 Volgens het eerdergenoemde studierapport van KPMG werden in 2010 102.464 inschrijvingen in operationele lea-
sing gedaan door bedrijven. Volgens Febiac werden hetzelfde jaar 201.425 inschrijvingen gedaan door onderne-
mingen (leasingbedrijven, niet- leasingbedrijven, en zelfstandigen niet meegerekend). De verhouding van deze 
twee bedragen is 51 %. 

202 Renta, Jaarverslag 2011 en Tussentijds Rapport 2013. Deze cijfers bevatten alle types leasing.
203 Artikel 4 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen. De verbetering 

van de inning van de CO2-bijdrage is niet uitdrukkelijk vermeld in de wet.
204 Artikel 5,8° van de wet van 19 mei 2010.
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Het netwerk van de KBV omvat de beheersdienst (Directoraat-generaal Wegvervoer en Ver-
keersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer), de diensten die gegevens aanleveren 
en belast zijn met de primaire inzameling en de bijwerking van specifieke gegevens, en de 
gebruikers die toegang hebben tot de KBV. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
van de FOD Financiën staat niet in de lijst van de in de wetgeving opgenomen diensten die 
gegevens aanleveren.

Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders die het grootste gedeelte van de 
markt van de autoverhuur vertegenwoordigt205, is één van de gegevensleveranciers. Deze 
particuliere federatie is betrokken bij de werking van de KBV voor het vergemakkelijken 
van de toepassing van de strafuitvoering van de misdrijven, de uitvoering van de opdrach-
ten van de politie, alsook de inning van de belastingen, retributies of vergoedingen voor 
het parkeren van voertuigen206. In dat kader is ze belast met het inzamelen van de identi-
ficatiegegevens van de natuurlijke personen of rechtspersonen die een voertuig verhuren 
aan één van de leden, en de identificatiegegevens van de gebruikelijke bestuurder van het 
voertuig207.

Om toegang te krijgen tot de gegevens van de KBV moet de toekomstige gebruiker machti-
ging krijgen van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer208. Concreet moeten de diensten die toegang 
wensen tot de KBV een aanvraag richten tot de beheersdienst van de KBV. De aanvrager 
moet nauwkeurig de wettelijke of reglementaire opdrachten beschrijven waarvoor de toe-
gang wordt gevraagd. De beheersdienst kan de aanvrager de toegang weigeren als de ge-
gevensleverancier, aan wie de vraag ook wordt voorgelegd, bezwaren opwerpt209. In geval 
van akkoord sluit de beheersdienst een protocolovereenkomst met de aanvrager, waarin de 
praktische regels voor de toegang tot de gegevens worden vastgesteld.

Ten tijde van de audit werden verschillende protocolovereenkomsten gesloten met over-
heidsbesturen (FOD Financiën, Planbureau) en actoren van de privésector (Febiac, Feder-
auto, RDC inMotiv Belgium). Er is echter geen enkele protocolovereenkomst gesloten met 
de RSZ.

De toegang tot de KBV is in verschillende opzichten belangrijk voor de RSZ. De gegevens-
bank lost immers niet alleen de problemen op in verband met de leasingvoertuigen, maar 
ze zal ook de enige toegang vormen tot de gegevens van de DIV.

De RSZ stelt in zijn antwoord dat hij de nodige stappen zal ondernemen om, met naleving 
van de normen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de gegevens van Renta 
te verkrijgen bij de Kruispuntbank voor Voertuigen om deze in het dataminingsproces te 
integreren.

205 In zijn jaarverslag 2011, verklaart Renta bijna 95 % van de verhuurders van voertuigen te vertegenwoordigen.
206 Artikel 4, 7° van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010.
207 Artikel 13 van het bovengenoemd koninklijk besluit.
208 Artikel 18 van de wet van 19 mei 2010.
209 Artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 juli 2013.
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2.5	 Uitzondering	voor	utilitaire	voertuigen
Voertuigen voor vervoer van goederen van maximum 3,5 ton die voor andere dan louter 
beroepsdoeleinden ter beschikking gesteld worden van de werknemer, worden door de 
wet ook onderworpen aan de CO2-bijdrage.Tijdens het tweede kwartaal van 2014 besliste 
de RSZ om via een administratieve instructie een afwijkend stelsel in te voeren voor de 
zogeheten utilitaire voertuigen210. Een utilitair voertuig wordt daarin omschreven als elk 
voertuig dat valt onder het toepassingsgebied van de CO2-bijdrage maar dat de FOD Finan-
ciën kwalificeert als lichte vracht. De uitzondering geldt voor voertuigen voor vervoer van 
goederen van maximum 3,5 ton met een laadruimte achterin zonder ruiten en waarin geen 
passagiers mogen worden vervoerd.

Voor die utilitaire voertuigen wordt het vermoeden van privégebruik niet langer toegepast. 
Het privégebruik kan echter worden vastgesteld door de inspectiediensten van de RSZ. 
Bovendien beschouwt de RSZ voor die voertuigen de woon-werkverplaatsing niet langer 
als privé.

De RSZ vindt dat die nieuwe instructies zonder wetswijziging kunnen worden toegepast 
omdat het onderscheid tussen utilitaire voertuigen en gewone voertuigen gebaseerd is op 
(vertaling) “de fiscale benadering, en dat het dus gaat om een interpretatie van de huidige 
wetgeving”211.

Het Rekenhof is van mening dat die uitzondering voor utilitaire voertuigen, die lagere ont-
vangsten zal genereren voor het Globaal Beheer van de werknemers, niet in overeenstem-
ming is met de wet tot invoering van de CO2-bijdrage.

Het RSZ antwoordt dat het om een beslissing gaat van zijn Beheerscomité en dat de rege-
ringscommissarissen die erin zitting hebben zich er niet tegen hebben verzet. Hij voegt 
eraan toe dat die beslissing is genomen vanuit de bekommernis om de solidariteitsbijdrage 
af te stemmen op de professionele omstandigheden waarin de werknemers werken.

3 Controle van de bedragen aangegeven in de DMFA

3.1	 Evolutie	van	de	bijdragen
In zijn administratieve instructies vraagt de RSZ aan de door de CO2-bijdrage betrokken 
werkgevers om in hun DFMA het totaalbedrag van de voor die voertuigen verschuldigde 
bijdragen te vermelden evenals de nummerplaten ervan. Werkgevers berekenen zelf dit 
bedrag met behulp van de wettelijke formule die afhankelijk is van het CO2-uitstootgehalte 
in gram per kilometer (Y) en van het soort brandstof212. De werkgevers voeren het bedrag 
in van de bijdrage voor het voertuig dat ter beschikking van de werknemer wordt gesteld. 

210 Administratieve instructies RSZ – 2014/02.
211 RSZ, document van het Beheerscomité, CG nr.26.115/B/ter.
212 De formule is de volgende:
 • voor dieselvoertuigen: [(Y x 9) – 600]: 12 * CO2- index; 
 • voor benzinevoertuigen: [(Y x 9) – 768]: 12* CO2- index;
 • voor voertuigen op LPG: [(Y x 9) – 990]: 12* CO2- index.
 Voor elektrische voertuigen is een indexeerbare vergoeding van minimum 20,83 euro verschuldigd. Voor voer-

tuigen waarvan het uitstootgehalte niet bekend is, moet de werkgever 182 g/km (benzine) en 165 g/km (diesel) 
aangeven.
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Vanaf twee voertuigen voeren ze het totaalbedrag in dat overeenstemt met de som van de 
CO2-bijdragen die voor elk voertuig verschuldigd is. De cijfers waarover de RSZ beschikt 
zijn de totaalbedragen van de bijdragen die per kwartaal worden aangegeven en het aantal 
voertuigen dat voor die periode wordt aangegeven. Het bedrag van de bijdrage per voertuig 
wordt echter niet herkend.

De aangegeven bedragen zijn sterk blijven stijgen tot in 2009, en gingen van 184 miljoen 
euro in 2005 naar 266 miljoen in 2009. Daarna zijn ze beginnen te dalen tot 250 miljoen 
euro in 2012 (245 miljoen euro in 2013213). Sinds 2011 zijn de aangegeven bijdragen lager dan 
de jaarlijkse begrotingsdoelstelling die de regering bij de hervorming van 2005 had voorop-
gesteld, namelijk 256 miljoen euro heffen op minstens 300.000 voertuigen214.

Anders dan voor de bijdragen, stijgt het aantal voertuigen dat bij de RSZ wordt aangegeven 
elk jaar, van 226.990 in 2005 tot 378.646 in 2012 (het aantal voertuigen wordt geraamd op 
388.590 eenheden in 2013).

Deze voortdurende stijging van het aantal voertuigen staat in contrast met de daling van de 
bijdragen sinds 2009. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van steeds milieuvriendelijker 
voertuigen.

3.2	 Juistheid	van	de	bedragen
Door de huidige wijze van aangifte is de controle door de RSZ van de aangegeven bijdragen 
zeer ingewikkeld. Behalve wanneer de werkgever slechts voor één voertuig een bijdrage 
verschuldigd is, kan de RSZ op basis van de aangifte niet nagaan welke bijdrage wordt be-
taald per voertuig, aangezien de werkgever niet wordt gevraagd om dat per voertuig uit te 
splitsen.

Om het risico op onjuiste aangiften te evalueren, heeft het Rekenhof per werkgever215 de 
gemiddelde bijdrage per aangegeven voertuig berekend en het interval bepaald van de mo-
gelijke waarden binnen dewelke dit gemiddelde zou moeten vallen216.

Door die methode op de aangegeven bedragen toe te passen, heeft het Rekenhof vastgesteld 
dat sommige bedragen niet binnen dat interval van mogelijke waarden liggen, rekening 
houdend met het aantal voertuigen en/of met de bedragen van de aangegeven bijdragen217. 
Dat is een aanwijzing dat de door de werkgevers berekende en aangegeven bedragen niet 
altijd juist zijn.

De RSZ antwoordt dat hij voortaan werkt met gemiddelden om te zien in welke mate af-
wijkende gevallen kunnen worden opgespoord, om vervolgens algemene controles uit te 
voeren en deze verder individueel te bekijken.

213 Het betreft een jaarlijkse raming gemaakt op basis van het totaalbedrag van de bijdragen voor de eerste twee 
kwartalen van 2013.

214 Parl. St. Kamer, DOC 51 1437/01.
215 Bedrag van de bijdragen gedeeld door het aantal aangegeven voertuigen. Berekeningen op basis van de gegevens 

van de dienst Statistieken van de RSZ voor 2005 en 2012.
216 Het interval is berekend op basis van de fiscale minimum- en maximumwaarden van de CO2-uitstoot (verwijzing 

naar de berekening van het voordeel van alle aard).
217 De controle van het Rekenhof toont aan dat 4 % van de door de werkgevers aangegeven totaalbedragen incoherent zijn.
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4 Tankkaart

Een werkgever die een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer, geeft hem vaak 
ook een tankkaart. Die kan door de werknemer voor privédoeleinden worden gebruikt, dik-
wijls zonder duidelijke beperkingen218. Het Rekenhof herinnert eraan dat, volgens de letter 
van de wet, een voordeel in natura wordt beschouwd als een bezoldiging voor de sociale 
zekerheid en financieel geëvalueerd moet worden om aan een sociale bijdrage te worden 
onderworpen219. Door middel van uitzonderingen kunnen forfaits worden vastgesteld voor 
sommige voordelen in natura zoals een computer of een internetverbinding. De tankkaart 
valt echter niet expliciet onder die uitzonderingen.

Het Rekenhof merkte op dat de inspectiedienst van de RSZ de tankkaart niet als een voor-
deel in natura beschouwt wanneer hij vaststelt dat zo’n kaart ter beschikking werd gesteld 
naast het bezit van een bedrijfswagen.

De RSZ stelt in zijn antwoord dat hij een bedrijfswagen beschouwt als een geheel, met inbe-
grip van onderhoud en brandstof. Dat standpunt wordt ook gedeeld door de FOD Financiën.

5 Toepassing van de CO2-sanctie

In 2006 werd in de wetgeving een specifieke sanctie220 ingevoerd die bovenop de traditio-
nele administratieve boetes komt. Ze bedraagt het dubbele van de ontdoken bijdragen en 
is van toepassing op werkgevers die nagelaten hebben een voertuig aan te geven of die een 
valse aangifte hebben gedaan. Ze wordt net als de CO2-bijdrage bij de ontvangsten voor het 
Globaal Beheer van de werknemers gevoegd.

Het Rekenhof stelt vast dat de RSZ de reglementair voorgeschreven sancties correct toepast.

Sinds 2011 maakt de reglementering het voor de RSZ mogelijk om de werkgever een vrij-
stelling van 50 % van het bedrag van de sanctie toe te kennen wanneer hij uitzonderlijke 
omstandigheden221 kan aantonen. De Rijksdienst kan de werkgever zelfs tot 100 % van het 
bedrag van de sanctie vrijstellen wanneer het beheerscomité van de RSZ van oordeel is dat 
er sprake is van dwingende billijkheidsredenen in uitzonderlijke omstandigheden.

Het Rekenhof heeft de dossiers onderzocht waarin een vrijstelling van meer dan 50 % werd 
gegeven en die waarin dadingen aan het beheerscomité werden voorgesteld in 2012 en in 
2013. Het stelt vast dat het beheerscomité van de RSZ criteria heeft vastgelegd om een vrij-
stelling van meer dan 50 % toe te kennen222.

218 Volgens het rapport van KPMG mogen 47 % van de bezitters van een tankkaart onbeperkt in België en 22 % van 
de bezitters onbeperkt in Europa tanken. In slechts 7 % van de gevallen is het gebruik van de kaart beperkt tot een 
bepaald bedrag of tot een bepaald aantal kilometers. Het rapport verduidelijkt dat er geen merkbaar verschil is 
tussen werknemers en zelfstandigen.

219 Artikel 20 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers.

220 Artikel 31 van de programmawet van 20 juli 2006.
221 Koninklijk besluit van 25 oktober 2011 tot wijziging van artikel 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.
222 Volledige vrijstelling in geval van spontane rechtzetting binnen zes maanden, vrijstelling van 90 % na verloop van 

die termijn, behoud van de sanctie als de rechtzetting na een inspectie of een controle gebeurt.
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In 2012 en in 2013 heeft het comité aan 1.651 werkgevers een vrijstelling van 50 % toegekend. 
De uitzonderlijke omstandigheid die door de werkgevers het vaakst wordt aangevoerd is 
een fout die te wijten is aan de boekhouder. Het comité heeft zich uitgesproken over 29 aan-
vragen tot vermindering met meer dan 50 % voor 531 werkgevers (waaronder één aanvraag 
van een sociaal secretariaat voor 513 werkgevers). Er werden vrijstellingen van sancties toe-
gekend ten belope van 1.177.697,41 euro.

Het comité nam ook een beslissing inzake elf aanvragen voor een dading voor 607 werkge-
vers (waaronder één aanvraag van een sociaal secretariaat voor 597 werkgevers). De dadin-
gen waren goed voor 960.553 euro.

6	 Conclusies

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer voor andere 
dan louter beroepsdoeleinden, wordt dat voordeel niet als een onderdeel van de bezoldi-
ging beschouwd en zijn daarop geen werkgeversbijdragen verschuldigd. Om dat verlies voor 
het Globaal Beheer van de werknemers te compenseren, werd in 1997 de heffing van een 
solidariteitsbijdrage op die voertuigen ingevoerd. Sinds 2005 is het bedrag van die bijdrage 
gekoppeld aan de uitstoot en aan het type brandstof van dat voertuig (“CO2-bijdrage”).

De opbrengst wordt geïnd door de RSZ en leverde in 2012 250,7 miljoen euro op voor zowat 
380.000 voertuigen. Deze bijdrage is ongeveer gelijk aan een derde van de sociale bijdragen 
die die werkgever zou moeten betalen voor een loonsverhoging die overeenstemt met de 
cataloguswaarde van het voertuig gespreid over de gemiddelde gebruiksduur ervan. Door 
dit verschil kunnen de gederfde ontvangsten voor het Globaal Beheer van de werknemers 
worden geraamd op meer dan 413 miljoen euro per jaar.

Om de bijdrage te kunnen innen moet de RSZ de werkgevers en de voertuigen kunnen iden-
tificeren en nagaan of het bedrag juist werd berekend. Uit de audit is echter gebleken dat er 
bij de RSZ problemen zijn met de identificatie van de werkgevers, in het bijzonder in geval 
van de gangbare operationele leasing, en met de juistheid van de aangegeven bijdragen.

De RSZ heeft geen maatregelen getroffen om de knelpunten op te lossen die tijdens het on-
derzoek van 2005 bij de invoering van de CO2-bijdrage werden vastgesteld. Op het ogenblik 
van de audit kon de Rijksdienst de werkgevers die een CO2-bijdrage verschuldigd zijn, niet 
correct identificeren.

Sinds 2005 stelt de wetgeving de RSZ in staat om van de FOD Financiën en van de Dienst 
Inschrijving van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer de informatie te krij-
gen die nodig is voor de goede inning van die bijdrage. Het koninklijk besluit waarin de 
regels voor de overdracht van die gegevens moeten worden vastgelegd, werd echter niet ge-
nomen en de RSZ heeft bij de privacycommissie geen aanvraag ingediend om die gegevens 
te kunnen krijgen.

Er werd geen gegevensoverdracht georganiseerd met de FOD Financiën.

De DIV heeft gegevens verstuurd naar de RSZ tot het laatste kwartaal van 2011. Sindsdien 
is er dus geen kruising meer mogelijk van die gegevens met die van de DFMA. De RSZ zou 
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nochtans het resultaat van de kruising van die gegevens moeten gebruiken om controles 
ter plaatse te organiseren. Die zijn nodig omdat de RSZ moet kunnen nagaan of werkgevers 
die een voertuig ter beschikking stellen van een werknemer zonder aangifte te doen van 
een bijdrage, wel degelijk kunnen aantonen dat het voertuig enkel voor beroepsdoeleinden 
wordt gebruikt.

Het Rekenhof stelt ook vast dat het aantal rectificaties met betrekking tot de CO2-bijdrage 
ten gevolge van een onderzoek door de Inspectie van de RSZ sterk is gedaald sinds 2006.

De Kruispuntbank van de Voertuigen die nu wordt samengesteld, kan een technische op-
lossing bieden voor dit probleem. Via die gegevensbank zou de RSZ tegelijk toegang krijgen 
tot de gegevens van de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders (Renta) over werk-
gevers die voertuigen leasen, en tot de DIV-gegevens. Bij het afsluiten van deze audit had 
de RSZ echter nog geen protocol gesloten met betrekking tot de toegang tot die gegevens.

Het Rekenhof stelt een belangrijk verschil vast tussen de zowat 770.000 voertuigen die toe-
behoren aan vennootschappen die bekend zijn bij de FOD Mobiliteit en Vervoer en het aan-
tal voertuigen (minder dan 400.000) dat momenteel onderworpen is aan de CO2-bijdrage. 
Uit de controles die nu door de RSZ worden georganiseerd kan niet met zekerheid worden 
afgeleid dat dit verschil enkel te maken heeft met het bestaan van vlootvoertuigen.

Het Rekenhof is van oordeel dat de beslissing die in 2014 door middel van een eenvoudige 
administratieve instructie is genomen om een uitzonderingsregeling in het leven te roe-
pen voor utilitaire voertuigen, niet in overeenstemming is met de wet tot invoering van de 
CO2-bijdrage. Deze instructie zal leiden tot een vermindering van de ontvangsten voor het 
Globaal Beheer van de werknemers.

Wat betreft de juistheid van de bedragen van de aangegeven bijdragen, bemoeilijkt de hui-
dige methode van aangifte door de werkgevers in grote mate de controle van de bereke-
ningswijze van zodra de werkgever meer dan één voertuig ter beschikking stelt van zijn 
werknemers, omdat het niet mogelijk is het bedrag van de bijdrage per voertuig na te gaan.

Ten slotte stelt het Rekenhof vast dat de RSZ de tankkaart die hij naast een bedrijfswagen 
toekent aan een werknemer, niet onderwerpt aan een sociale bijdrage als voordeel in na-
tura.

7 Aanbevelingen

Met betrekking tot de moeilijkheden om de werkgever en het voertuig te identificeren, be-
veelt het Rekenhof de RSZ aan om:

• de nodige stappen te blijven zetten bij de Commissie voor de Bescherming van de Per-
soonlijke Levenssfeer om toegang te kunnen krijgen tot de gegevens van de DIV en van 
de FOD Financiën zoals bedoeld door de wetswijziging van 2005;

• maatregelen te treffen om de knelpunten te verhelpen die aan het licht kwamen tijdens 
het onderzoek van 2005 (de werkgevers identificeren die gebruik maken van operatio-
nele leasing en het aantal voertuigen identificeren dat tot een vloot behoort);
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• in geval grote verschillen blijken uit de kruising van gegevens van de DFMA en van de 
DIV, na te gaan of de uitzondering op het wettelijk vermoeden van het privégebruik van 
het voertuig door de werknemer gerechtvaardigd is;

• het uitwisselen van informatie met de FOD Financiën te organiseren;
• zijn controles op te drijven op basis van een risicoanalyse.

Met de oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen in het vooruitzicht, beveelt het 
Rekenhof de RSZ aan een protocol te sluiten met het oog op de toegang tot de gegevens van 
de DIV (die anders niet meer beschikbaar zullen zijn) en van Renta wanneer de Kruispunt-
bank operationeel zal zijn.

De wettelijkheid van de administratieve instructie 2014/02, die afwijkt van de wet tot in-
voering van een CO2-bijdrage wanneer het voertuig dat ter beschikking van de werknemer 
wordt gesteld een utilitair voertuig is, moet worden herbekeken.

Wat de juistheid van de aangegeven bijdragen betreft, beveelt het Rekenhof de RSZ aan 
om de wijze van aangifte te herzien en te vereenvoudigen door ze te vervangen door een 
automatische berekening per voertuig in de DFMA223. Die automatisering zou de controle 
vergemakkelijken en de incoherentie van bedragen voorkomen.

Tot slot, gezien de complexe situatie van deze solidariteitsbijdrage en het aantal actoren, 
beveelt het Rekenhof aan deze wettelijke regeling te evalueren om het af te toetsen met de 
doelstellingen die worden nagestreefd.

223 In plaats van zelf het globale bedrag van de verschuldigde bijdragen te berekenen, zou de werkgever in de DMFA 
voor elk van de aangegeven voertuigen de gegevens kunnen invoeren met betrekking tot het soort brandstof, het 
CO2-uitstootgehalte zoals vermeld op het eenvormigheidsattest en het aantal maanden dat het voertuig gedu-
rende het betrokken kwartaal werd gebruikt. De formule zou de bijdrage berekenen en zou de RSZ de juistheid 
van de bedragen garanderen, op voorwaarde dat de werkgever de nodige parameters voor de berekening van de 
CO2-bijdrage correct invoert. 
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RSZ: financiering van de sociale 
secretariaten en controle van 
transiterende bijdragen
De sociale secretariaten zijn instellingen die door de minister van Sociale Zaken zijn erkend 
en het exclusieve recht hebben de sociale bijdragen die de aangesloten werkgevers moeten be-
talen, te innen en door te storten aan RSZ. Dankzij de gespreide betalingen over het hele jaar 
kunnen de sociale secretariaten beschikken over financiële inkomsten uit belegging tussen de 
ontvangst van de bijdragen van de aangesloten werkgevers en de overdracht ervan naar de 
RSZ.

De RSZ beschikt niet over precieze gegevens over de bedragen die via de rekeningen van de 
sociale secretariaten passeren, noch over de manier waarop de beleggingen van die rekeningen 
zijn uitgesplitst.

Het Rekenhof beveelt de RSZ aan er bij de sociale secretariaten op aan te dringen dat ze de 
RSZ driemaandelijks een verslag bezorgen over het bedrag aan sociale bijdragen dat via hun 
rekeningen passeert en over de manier waarop ze die bijdragen beleggen. De RSZ zou op die 
manier beter kunnen ramen hoe groot het financiële voordeel is dat de sociale secretariaten 
halen uit de belegging van de bijdragen die via hun rekeningen passeren voordat ze die aan de 
RSZ doorstorten. In het algemeen beveelt het Rekenhof aan om deze bijzondere financiering 
van de sociale secretariaten te herzien op basis van een analyse van de ingezamelde gegevens, 
om het systeem transparanter te maken.

De RSZ heeft geantwoord dat er overleg aan de gang is om een beter zicht te krijgen op de tran-
siterende bedragen en de verschillende beleggingsvormen alsook op de financiële voordelen van 
de sociale secretariaten.

1 Context

1.1	 Statuut,	opdracht	en	verplichtingen	van	de	sociale	secretariaten
De sociale secretariaten zijn instellingen die ingesteld zijn door groepen van werkgevers en 
erkend zijn door de minister van Sociale Zaken224. Door die erkenning225 hebben ze het ex-
clusieve recht de sociale bijdragen die de aangesloten werkgevers moeten betalen, te innen 
en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

In 2014 waren er 33 sociale secretariaten, van sterk uiteenlopende grootte. Sommige soci-
ale secretariaten beschikken over aanzienlijke financiële middelen en hebben belangrijke 

224 Artikel 27 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders.

225 Artikel 48, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.
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participaties in handelsvennootschappen die onder meer als adviseur optreden in human 
resources. Nagenoeg 90 % van de werkgevers is aangesloten bij een sociaal secretariaat.

Sociale secretariaten moeten jaarrekeningen opstellen en hun rekeningenstelsel zo indelen 
dat de inspectie van de RSZ of de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid dat deel 
van het rekeningenstelsel kunnen controleren dat betrekking heeft op de boeking van de 
verrichtingen van de aangesloten werkgevers ten aanzien van de overheid. De bedrijfsre-
visor van het sociaal secretariaat brengt schriftelijk verslag uit aan de minister van Sociale 
Zaken en aan de RSZ over de manier waarop de sociale secretariaten hun opdracht vervul-
len, onder meer over dat boekhoudplan.

1.2 Financiering van de sociale secretariaten
Voor sociale secretariaten geldt een bijzondere vergoedingsregeling. In de eerste plaats 
betalen de aangesloten werkgevers lidgeld. Daarenboven genieten de sociale secretariaten 
voorkeurtermijnen waardoor ze financiële opbrengsten halen uit de belegging van de tran-
siterende sociale bijdragen. De wetgever kende dat voordeel toe in ruil voor de berekening 
en inning van de sociale bijdragen.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun maandelijks voorschot uiterlijk op de vijfde van de 
maand aan de sociale secretariaten te storten. Vanaf die datum hebben sociale secretaria-
ten zes werkdagen de tijd om die voorschotten door te storten naar de RSZ. De werkgevers 
moeten het saldo aan bijdragen uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op het trimes-
ter storten en de sociale secretariaten hebben vervolgens veertien werkdagen de tijd om dat 
door te storten.

Sociale secretariaten moeten dat saldo aan de RSZ storten via één enkele betaling en één 
enkele uitsplitsingslijst aan de RSZ bezorgen. Als de werkgever te laat betaalt, doet het so-
ciaal secretariaat een aparte storting.

1.3 Sancties bij laattijdig doorstorten
Sociale secretariaten die de sociale bijdragen die hun leden hebben gestort niet binnen de 
reglementaire termijnen doorstorten, krijgen een sanctie (jaarlijkse intrest van 25 % per 
dag vertraging).

1.4 Besparingsmaatregelen sinds 2012
Bij de begrotingen 2012 en 2013226 werden twee maatregelen genomen om de sociale se-
cretariaten te laten bijdragen tot de begrotingsinspanning. De eerste maatregel was een 
bijzondere bijdrage van 0,0325 % ten bate van de RSZ op de bijdragen verschuldigd voor 
het eerste trimester van 2012. Door de tweede maatregel werd de voorkeurtermijn ingekort 
waarbinnen de sociale secretariaten het trimestriële saldo aan bijdragen moeten storten. 
Vanaf 2012 werd die termijn teruggeschroefd van 20 naar 14 werkdagen.

De bijzondere bijdrage en de kortere voorkeurtermijn moesten voor de sociale zekerheid 
een besparing van 5 miljoen euro opleveren in 2012. Voor 2013 en 2014 werd de besparing 
vastgelegd op respectievelijk 10 en 15 miljoen euro, rekening houdend met de ingekorte 

226 Notificaties van de ministerraad van 2 december 2011 (uitvoering van de begroting 2012) en van 30 novem-
ber 2012 (punt 100, initiële begroting 2013).
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termijn. De bijzondere bijdrage uit 2012 verviel in 2013 en 2014. Het beheerscomité van de 
RSZ heeft in samenspraak met de sociale secretariaten aan de regering andere oplossingen 
voorgesteld om de begrotingsontvangsten voor de RSZ te verhogen.

De goedgekeurde maatregelen moeten leiden tot een betere inning van de voorschotten227.

Sinds het eerste trimester van 2013 berekenen de sociale secretariaten niet meer zelf de pro-
centuele maandelijkse voorschotten228. De RSZ doet de berekening en bezorgt hun die per 
mail. Dat heeft de werklast van de sociale secretariaten veel lichter gemaakt. Een inkorting 
van de voorkeurtermijnen voor het doorstorten van de voorschotten werd daarentegen niet 
overwogen. De RSZ volgt de betaling van die voorschotten meer op en dat leidde tot een 
betere inning van die bijdragen.

Vanaf 2014 zijn er maatregelen genomen om de voorschotten beter te kunnen innen bij jon-
ge ondernemingen229. Werkgevers zijn voortaan verplicht om maandelijkse voorschotten te 
storten vanaf een drempelbedrag van 4.000 euro (tevoren was dat 6.000 euro)230. Door die 
maatregel kunnen meer voorschotten worden geïnd en kan het risico op langetermijnschul-
den worden verkleind.

Tot slot werd de termijn ingekort waarbinnen de sociale secretariaten en de werkgevers het 
saldo aan bijdragen van het tweede trimester moeten doorstorten. De uiterste datum was 
initieel 31 augustus, wegens de jaarlijkse vakantie, en werd vervroegd tot half augustus.

1.5 Toezicht op transiterende bijdragen
De inspectiedienst van de RSZ voert diverse financiële en administratieve controles uit om 
na te gaan of de sociale secretariaten de erkenningsvoorwaarden naleven en om de goede 
werking ervan te vrijwaren.

Bij de financiële controles wordt geverifieerd of de bijdragen binnen de wettelijke termijnen 
aan de RSZ zijn doorgestort. Binnen een willekeurig geselecteerde groep van werkgevers 
wordt een representatief aantal betalingen en lopende rekeningen van werkgevers gecon-
troleerd. Als de RSZ grote onregelmatigheden vaststelt, volgen er extra financiële controles 
per trimester.

De administratieve controles willen nagaan of de financiële relatie tussen het sociaal se-
cretariaat en de RSZ zich vertaalt in een boekhoudplan waarmee de RSZ op elk moment 
de boeking van de betalingen van de aangesloten werkgevers en de doorstorting van die 
betalingen door de sociale secretariaten aan de RSZ kan controleren en afsplitsen.

227 Er werden ook andere alternatieve maatregelen genomen, zoals een betere administratieve invordering (die gaat 
vooraf aan de gerechtelijke invordering) en een kortere reglementaire termijn (toegestane tolerantie).

228 Deze mededeling vindt plaats sinds het tweede trimester 2013 voor de forfaitaire maandelijkse voorschotten.
229 Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 novem-

ber 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
230 Koninklijk besluit van 8 december 2013.
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De reglementering231 bepaalt dat de RSZ te allen tijde moet kunnen weten welk bedrag aan 
sociale bijdragen via de rekeningen van de sociale secretariaten (derdenrekeningen) transi-
teert en hoe die bijdragen over de verschillende types van activa zijn uitgesplitst.

De dienst Inning van de RSZ ontvangt de uitsplitsingsstaten bij elke wettelijke vervaldatum 
(voorschotten en trimestriële saldi van de sociale bijdragen en bijdrage jaarlijkse vakan-
tie232). De dienst controleert of de sociale secretariaten de bedragen tijdig hebben doorge-
stort en legt zo nodig de jaarlijkse intrest van 25 % op aan secretariaten die niet tijdig heb-
ben betaald. Voor het saldo stoelt de controle op een globale raming van het bedrag dat het 
sociaal secretariaat moet doorstorten, maar in dat stadium kan niet worden nagegaan of de 
doorgestorte bedragen voor elke aangesloten werkgever correct zijn.

1.6 Onderzoek door het Rekenhof
In zijn Boek 2013 over de Sociale Zekerheid had het Rekenhof een artikel opgenomen over 
het toezicht door de RSZ op de sociale secretariaten233. In het huidige Boek 2014 onderzoekt 
het de middelen waarover de RSZ beschikt om de bijdragen te controleren die via de sociale 
secretariaten transiteren.

2 Vaststellingen

Tijdens zijn vorige onderzoek had het Rekenhof vastgesteld dat de financiële controles die 
de RSZ heeft ingesteld, methodisch en volledig waren, maar slechts een beperkt aantal 
werkgevers omvatten en geen globaal beeld schetsten van de sociale bijdragen die via de 
sociale secretariaten passeren. Het stelde ook vast dat sommige laattijdige doorstortingen 
door een secretariaat niet gevolgd werden door een sanctie. De RSZ legt namelijk alleen 
sancties op voor de laattijdige doorstortingen per uitsplitsingsstaat. Een sociaal secretari-
aat krijgt geen sanctie als het een bedrag dat tijdig door de werkgever werd betaald, in zijn 
geheel of gedeeltelijk te laat doorstort door middel van een aparte betaling. De werkgever 
riskeert echter een sanctie wegens die vertraging en moet dan naar de rechtbank gaan om 
aan te tonen dat hij te goeder trouw handelde.

Doordat de betaaltermijnen over het hele jaar gespreid zijn, halen de sociale secretariaten 
financiële inkomsten uit de belegging van de bijdragen tussen het moment waarop ze die 
van de aangesloten werkgevers ontvangen en het moment waarop ze die doorstorten aan 
de RSZ. De datum die de sociale secretariaten aan hun leden opleggen voor het storten van 
bijdragen, geeft de secretariaten bovendien de mogelijkheid langer te genieten van de op-
brengst van de financiële middelen die via hun rekeningen passeren.

231 Artikel 48, § 2, van het al genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969.
232 De sociale secretariaten moeten de eenmalige werkgeversbijdrage van 10,27 % voor het vakantiegeld (jaarlijkse 

bijdrage “vakantie”) op dezelfde datum (in 2014 op 16 mei) doorstorten als het saldo van het eerste trimester. Voor 
die doorstorting is er een aparte uitsplitsingsstaat. De bijdrage “vakantie” (6 %) wordt dan weer driemaandelijks 
geïnd, samen met de andere bijdragen.

233 Rekenhof, “RSZ: toezicht op de sociale secretariaten”, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 
2013 , p. 121-134. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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In die omstandigheden is de door de wetgever georganiseerde financiering van de sociale 
secretariaten, namelijk door de bijdragen te beleggen234 die langs hun rekeningen passeren 
alvorens ze naar de RSZ worden doorgestort, weinig transparant voor de RSZ.

De maatregelen die bij de begrotingen 2012 en 2013 werden genomen om de sociale secreta-
riaten te laten bijdragen tot de begrotingsinspanningen, tonen aan dat de RSZ niet over ge-
gevens beschikt om de juiste impact te ramen van een wijziging van de voorkeurtermijnen 
voor betalingen op de financiering van de sociale secretariaten.

Omdat de RSZ te allen tijde moet kunnen weten hoeveel sociale bijdragen er via de reke-
ningen van de sociale secretariaten passeren en hoe die bijdragen over de verschillende 
types van activa zijn uitgesplitst, heeft de wetgever de financiële stromen transparant wil-
len maken en elk risico op achterhouding willen uitsluiten. Dat strookt met het klimaat van 
legitiem vertrouwen dat inherent is aan het statuut van de sociale secretariaten.

Dat de RSZ terdege op de hoogte moet zijn van de financiële stromen op de rekeningen van 
de sociale secretariaten en van hun beleggingen, is volgens het Rekenhof een essentieel 
onderdeel van de wettelijke regels voor de inning van de sociale bijdragen. Op basis van 
die kennis moet de RSZ zich een beeld kunnen vormen van de financiële ontvangsten die 
de beleggingen opleveren en kan de RSZ nagaan dat het om verstandige beleggingen gaat. 
Dankzij die kennis zou de RSZ ook in staat moeten zijn de diverse besparingsmaatregelen 
binnen de financiering van de sociale zekerheid van de werknemers fijner af te stellen.

3	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de RSZ niet beschikt over precieze gegevens over de bedra-
gen die via de rekeningen van de sociale secretariaten (derdenrekeningen) passeren, noch 
over de manier waarop de beleggingen van die rekeningen zijn uitgesplitst.

Het Rekenhof beveelt de RSZ dan ook aan er bij de sociale secretariaten op aan te dringen 
dat ze de RSZ driemaandelijks een verslag bezorgen over het bedrag aan sociale bijdragen 
dat via hun rekeningen passeert en over de manier waarop ze die bijdragen beleggen. Die 
verslagen zouden moeten worden geanalyseerd door de financiële diensten van de RSZ.

De RSZ zou op die manier beter kunnen ramen hoe groot het financiële voordeel is dat de 
sociale secretariaten halen uit de belegging van de bijdragen die via hun rekeningen pas-
seren voordat ze die aan de RSZ doorstorten. Op basis daarvan kan dan preciezer worden 
geraamd wat de impact is van de begrotingsmaatregelen waartoe de regering besliste op het 
vlak van de financiering van de sociale secretariaten.

Meer in het algemeen beveelt het Rekenhof aan om deze bijzondere financiering van de 
sociale secretariaten te herzien op basis van een analyse van de ingezamelde gegevens, 
teneinde het systeem transparanter te maken.

234 De sociale bijdragen voor de sociale zekerheid van de werknemers in strikte zin belopen jaarlijks nagenoeg 37 mil-
jard euro.
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Het herinnert er ook aan dat de reglementering bepaalt dat de werkgeversbijdragen die niet 
binnen de voor deze overdracht opgelegde termijn aan de RSZ werden doorgestort, terwijl 
het sociaal secretariaat ze wel tijdig had ontvangen van de werkgevers, moeten leiden tot de 
toepassing van een jaarlijkse intrest van 25 % per dag achterstal ten aanzien van de sociale 
secretariaten, vanaf het vervallen van de termijn voor de overdracht en tot aan de dag van 
de betaling.

4 Antwoord van de RSZ

In zijn brief van 24 juli 2014 signaleert de RSZ dat er momenteel overleg aan de gang is met 
de werkgeversorganisaties en met de Unie van Sociale Secretariaten om de laatste hand te 
leggen aan de concrete invoering van de kwaliteitsbarometer en de opvolging van de finan-
ciële risico’s. Het nieuwe financieel kader zal de principes vastleggen die zullen moeten 
worden nageleefd voor de belegging van fondsen. In het verleden leverde de RSZ beleg-
gingsauthorisaties af op basis van individuele aanvragen. Bovendien wordt er in overleg 
met de Unie van Sociale Secretariaten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een nieuw 
reglement opgesteld dat een algemeen kader biedt voor de beleggingen van transiterende 
fondsen. De RSZ preciseert dat, daarnaast, de regels voor een strikte toepassing van het 
voorgelegde boekhoudplan alsook de trimestriële rapportering daarvan het de RSZ moge-
lijk zullen maken om enerzijds een beter zicht te hebben op de transiterende fondsen en 
op de verschillende beleggingsvormen, en anderzijds op de financiële voordelen. Hij voegt 
eraan toe dat ook aan de bedrijfsrevisoren werd gevraagd om een specifiek rapport voor de 
RSZ op te stellen over de toepassing van de boekhoudkundige en financiële regels.

Wat de toepassing betreft van een jaarlijkse intrest van 25 % per dag vertraging ten aanzien 
van de sociale secretariaten die de bijdragen die ze van de werkgevers hebben ontvangen, 
na de opgelegde termijn hebben doorgestort, preciseert de RSZ dat het praktisch onmoge-
lijk is om de verificatie die samengaat met die sanctie systematisch door te voeren en dat de 
sociale secretariaten in staat zijn om hun dienstverlening aan hun klanten te garanderen en 
de verantwoordelijkheid voor de sanctie op zich te nemen.

Het Rekenhof zal de invoering opvolgen van de maatregelen die de RSZ overweegt om een 
beter zicht te krijgen op de stromen van bijdragen die bij de sociale secretariaten passeren, 
op de beleggingsvormen en de financiële voordelen die daaruit voortvloeien. Het zal onder 
meer nagaan of de RSZ de aldus beschikbare gegevens inderdaad benut om een sanctie op 
te leggen aan een sociaal secretariaat dat de bijdragen die zijn leden hebben gestort, niet 
binnen de reglementaire termijnen doorstort (jaarlijkse intrest van 25 % per dag achterstal).
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RSZ – RVA: gebruik van  
tijdskrediet als vervroegde  
uitstapregeling
Via het tijdskrediet voor eindeloopbaan kunnen oudere werknemers hun arbeidstijd vermin-
deren met de bedoeling langer in de arbeidsmarkt te blijven (de zgn. “landingsbanen”). Er zijn 
echter ondernemingen die juist dit stelsel gebruiken als vervroegde uitstapregeling door hun 
werknemers tijdens de periode van tijdskrediet vrijstelling van prestaties te geven. De regering 
nam daartegen maatregelen door de toegang tot het tijdskrediet te verstrengen en een extra 
bijdrage te innen als werkgevers een aanvullende vergoeding toekennen om het loonverlies te 
compenseren. Door gegevens van de RSZ en de RVA te combineren vond het Rekenhof dat dit 
oneigenlijke gebruik is afgenomen en dat dit gebruik zich beperkt tot enkele sectoren.

1 Context

Een oudere werknemer in de private sector kan zijn arbeidstijd beperken met een vijfde of 
de helft door gebruik te maken van tijdskrediet eindeloopbaan. Een onderbrekingsuitke-
ring van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beperkt daarbij het loonverlies.

De regering en de sociale partners creëerden dit systeem van “landingsbanen” om werk-
nemers hun beroeps- en gezinsleven beter te laten combineren235. De verwachting was dat 
werknemers zo langer zouden blijven werken.

Door de jaren werd echter oneigenlijk gebruik van het systeem gerapporteerd236. Door ou-
dere werknemers tijdskrediet te laten opnemen en intussen vrij te stellen van arbeidspres-
taties, gebruikten werkgevers het als opstap naar een rustpensioen. Er is namelijk geen 
wettelijke verplichting om tijdens deeltijds tijdskrediet ook effectief arbeidsprestaties te 
leveren. Voor de werknemer hoeft dit geen nadelige vorm van vervroegde uitstap te zijn: 
de onderbrekingsuitkering ligt bij landingsbanen hoger dan bij andere vormen van tijds-
krediet en werkgevers kunnen een aanvullende vergoeding betalen om het loonverlies te 
compenseren.

Een dergelijk oneigenlijk gebruik strookt niet met het beleid dat een vroegtijdige uitstap 
uit de arbeidsmarkt wil ontmoedigen. In 2006 verhoogde de regering daarom de werkge-
versbijdrage die de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) int op een eventuele aan-
vullende vergoeding237, omdat tijdskrediet “te vaak gebruikt wordt om mensen kunstmatig 
en goedkoop volledig op inactief te zetten”238. Ook werd de instapleeftijd voor landingsba-

235 Zie bijvoorbeeld het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000.
236 Hoge Raad voor Werkgelegenheid, Verslag 2012, juni 2012, p.15.
237 Koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op som-

mige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsmaatre-
gelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

238 Federale beleidsverklaring, 12 oktober 2004, p.11.
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nen vanaf september 2012 verhoogd van 50 naar 55 jaar en de nodige beroepservaring van 
20 naar 25 jaar239, weliswaar met enkele uitzonderingen. Vanaf 2012 telt de periode van 
tijdskrediet ook niet langer mee als volledig gewerkte periode voor de berekening van het 
rustpensioen240.

2 Onderzoek

Het Rekenhof ging na over welke indicatoren de RVA en de RSZ beschikken om het onei-
genlijke gebruik van tijdskrediet in te schatten en vroeg cijfers op bij beide instellingen om 
de evolutie en de huidige omvang te beschrijven.

3	 Indicatoren	van	oneigenlijk	gebruik

De RVA behandelt de aanvragen voor tijdskrediet en betaalt de onderbrekingsuitkeringen 
uit. De Rijksdienst vraagt daarbij niet op wie intussen vrijgesteld is van prestaties. Dat is 
ook niet nodig voor de toepassing van de wetgeving en zou leiden tot extra controles om de 
juistheid van de gegevens na te gaan. De RVA beschikt dus niet over gegevens die kunnen 
wijzen op oneigenlijk gebruik.

Een werkgever moet aan de RSZ wel de werknemers aangeven die hij vrijstelt van prestaties 
en die hij een aanvullende vergoeding betaalt, zodat de RSZ de verhoogde bijdrage kan in-
nen op die vergoeding. Aangezien de onderbrekingsuitkering van de RVA forfaitair is, is 
het waarschijnlijk dat zo’n aanvullende vergoeding nodig is om het loonverschil te dichten 
zodat tijdskrediet als aanvaardbare uitstapregeling kan dienen. De gegevens van de RSZ 
kunnen dus wel dienen als indicator voor het oneigenlijke gebruik. Het Rekenhof rappor-
teerde de voorbije jaren echter risico’s op onvolledige werkgeveraangiftes241. Voor de con-
trole op de juistheid van de aangiftes kan de RSZ niet langer terecht bij de RVA. Die vraagt 
sinds 2010 bij aanvragen voor een onderbrekingsuitkering niet meer op of de werkgever een 
aanvullende vergoeding toekent. Aangezien er geen uitwisseling is met de fiscale adminis-
tratie, kan de RSZ zijn gegevens ook niet toetsen aan de aangiften in de personenbelasting.

Het Rekenhof combineerde de gegevens van beide instellingen om de omvang van het on-
eigenlijk gebruik na te gaan: de gegevens van de RVA over werknemers die een uitkering 
ontvangen in het kader van halftijds tijdskrediet en de gegevens van de RSZ over het aantal 
werknemers met halftijds tijdskrediet die vrijstelling van prestaties kennen en een aanvul-
lende vergoeding krijgen.

Voor individuele ondernemingen kan ook worden nagegaan of de neergelegde cao’s tijds-
krediet als een vervroegde uitstapregeling bevatten. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (WASO) registreert namelijk alle cao’s die de voorwaarden voor het tijds-

239 CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsba-
nen, algemeen bindend verklaard door KB van 25 augustus 2012.

240 Koninklijk besluit van 27 februari 2013 tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende 
diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden.

241 Zie Rekenhof, “RVA - RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”, Boek 2012 over de Soci-
ale Zekerheid, p. 239 – 249 en “RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”, Boek 2013 over 
de Sociale Zekerheid, p. 117- 120. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln131144&anchor=ln131144-122&bron=doc
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krediet per sector of individuele werkgever verder uitwerken. Het behoort echter niet tot 
zijn opdracht om bij deze cao’s meer dan enkele vormvereisten na te gaan.

4	 Omvang	van	het	oneigenlijk	gebruik

In 2013 deed de RVA per maand gemiddeld 27.774 betalingen aan werknemers met halftijds 
tijdskrediet eindeloopbaan. Daarvan kreeg volgens de RSZ 1,4 % (of 399 werknemers) vrij-
stelling van prestaties en een werkgeverstoeslag, wat dus wijst op oneigenlijk gebruik. Deze 
verhouding bleef de voorbije jaren gelijk, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel 1 –  Werknemers halftijds tijdskrediet eindeloopbaan met en zonder vrijstelling van prestaties 
en aanvullende werkgeversvergoeding

2010 2011 2012 2013

Halftijds tijdskrediet eindeloopbaan (gemiddeld 
aantal betalingen per maand)

28.816 29.283 29.660 27.774

Waarvan vrijstelling van prestaties en met aan-
vullende vergoeding (4de kwartaal van het jaar)

463 515 463 399

1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,4 %

Bron: gegevens RVA en RSZ

Onderstaande tabel toont aan dat door de verstrenging van de voorwaarden de instroom 
van werknemers met halftijds tijdskrediet de voorbije jaren afnam. Sinds 2013 treden zo 
voor het eerst meer werknemers tussen 55 en 60 jaar toe dan werknemers tussen 50 en 
55 jaar. Doordat werknemers nu op latere leeftijd beginnen met halftijds werken, zullen ze 
ook minder lang van het stelsel gebruikmaken wat invloed heeft op het aantal werknemers 
in het systeem van oneigenlijk gebruik.

Tabel 2 –  Werknemers die toetreden tot het stelsel halftijds tijdskredieteindeloopbaan

2009 2010 2011 2012 2013
Verhouding 
2013 t.o.v. 

2009

Toetreding tussen 50 en 55 jaar 3.356 2.529 2.420 1.700 247 7,4 %

Toetreding tussen 55 en 60 jaar 1.591 1.073 1.316 865 1.148 72,2 %

Toetreding ouder dan 60 jaar 236 244 257 201 217 91,9 %

Totaal 5.183 3.846 3.993 2.766 1.612 31,1 %

Bron: gegevens RVA

De combinatie van halftijds tijdskrediet met vrijstelling van prestaties en een aanvullende 
vergoeding beperkt zich tot enkele sectoren (tabel 3). Van de 399 werknemers in 2013 werk-
te 81,5 % (325) in de bank- en verzekeringssector (paritaire comités 310 en 306). Dat is noch-
tans niet de sector met het hoogst aantal werknemers die halftijds tijdskrediet opnemen. 
Uit tabel 3 blijkt dat ongeveer 11 % van de werknemers die halftijds tijdskrediet opneemt in 
de bank- en verzekeringssector vrijstelling van prestaties geniet.
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Uit de cao’s die de ondernemingen uit die sector lieten registreren bij de FOD WASO, blijkt 
dat halftijds tijdskrediet er inderdaad als vervroegde uitstapregeling wordt gebruikt, bij-
voorbeeld bij de grootste banken in België. Ook de lopende cao’s voorzien nog die mogelijk-
heid, naast andere systemen om oudere werknemers te laten uitstromen zoals het opnemen 
voltijds tijdskrediet (al dan niet in combinatie met een schorsing van de arbeidsovereen-
komst) waarbij de werkgever een aanvullende vergoeding betaalt.

Tabel 3 –  Verdeling per sector van werknemers in halftijds tijdskrediet met vrijstelling van prestaties 
en werkgeverstoeslag (2013)

Paritair comité

Werknemers met 
halftijds tijdskrediet 
met vrijstelling van 

prestaties en aanvul-
lende vergoeding  

(4de kwartaal 2013)

Werknemers 
met halftijds 
tijdskrediet  

(gemiddeld aan-
tal betalingen 

per maand)

Verhouding 
werknemers met 

vrijstelling van 
prestaties

Banken (PC 310) 239 2.367 10,1 %

Verzekeringswezen (PC 306) 86 478 18 %

gas- en elektriciteitsbedrijven 
(PC 326)

51 130 39,2 %

Aanvullend paritair comité voor 
bedienden (PC 218)

20 2.569 0,8 %

andere sectoren 3 22.230 0 %

Totaal 399 27.774 1,4 %

Bron: gegevens RVA en RSZ

5	 Conclusie

Door cijfers van de RVA en de RSZ te combineren, vond het Rekenhof dat het oneigenlijke 
gebruik van het halftijds tijdskrediet als vervroegde uitstapregeling niet significant voor-
komt en zich beperkt tot enkele sectoren. Het aantal nieuwe werknemers in dit systeem is 
echter ook daar beperkt en daalde de laatste jaren door de verscherpte voorwaarden voor 
tijdskrediet eindeloopbaan en andere regeringsmaatregelen ter ontmoediging van deze 
praktijk. Wel bevatten verschillende lopende cao’s nog steeds deze uitstapregeling.
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RSVZ: opvolging van het  
beleid tegen sociale fraude bij  
zelfstandigen
De overheid heeft steeds meer aandacht voor de aanpak van fraude in de sociale zekerheid. Zo 
heeft ze sinds 2008 gerichte maatregelen genomen om laattijdige en fictieve aansluitingen bij 
de sociale zekerheid van de zelfstandigen te voorkomen en op te sporen. Het Rekenhof heeft 
de rol van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van die maatregelen onderzocht. Ten gevolge van dat 
onderzoek naar de rol van het RSVZ dringt het Rekenhof aan op meer coherentie bij de beleids-
voorbereiding door het RSVZ en de beheersorganen (vooral het Algemeen Beheerscomité van 
het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen) daarbij systematisch te betrekken en door uit te gaan 
van een globale risicoanalyse. Een voorafgaande kosten-batenanalyse, het bepalen van duide-
lijke en meetbare doelstellingen en een adequate rapportering zijn noodzakelijke elementen om 
de maatregelen te kunnen evalueren en, waar nodig, bij te sturen.

Het RSVZ heeft al een aantal initiatieven genomen die op termijn de kwaliteit van de voorbe-
reiding, de uitvoering en de evaluatie kunnen verbeteren. Sinds 2013 zorgt de koepel Sociale 
Fraude voor de coördinatie tussen de verschillende diensten van het RSVZ die zijn betrokken 
bij de fraudebestrijding. Op termijn moet die overlegstructuur uitgroeien tot een kenniscen-
trum in verband met fraude.

1 Context

De overheid legt steeds meer de nadruk op een globale en gecoördineerde aanpak van de 
fraudebestrijding. Het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude (hierna: Col-
lege) zet in opdracht van de regering de beleidsprioriteiten om in concrete actieplannen242 
en volgt ook de uitvoering van die plannen op.

Binnen die beleidsprioriteiten worden ook gerichte maatregelen genomen om specifieke 
vormen van fraude in de sociale zekerheid van de zelfstandigen aan te pakken. Daarbij ligt 
de klemtoon vooral op de tijdige en correcte onderwerping aan de sociale zekerheid van 
de zelfstandigen en minder op het aanpakken van uitkeringsfraude. Als instelling die de 
sociale zekerheid van de zelfstandigen beheert, is het Rijksinstituut voor de Sociale Ver-
zekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) het centrale aanspreekpunt bij de uitvoering van de 
fraudemaatregelen. Op het terrein moet het RSVZ daarvoor samenwerken met de directie-
generaal (DG) Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid en de socialeverzekeringsfond-
sen (SVF). De SVF beheren de dossiers en innen de bijdragen van de zelfstandigen; de FOD 

242 Dit College stelt het ontwerp van het actieplan op en legt dat voor goedkeuring voor aan het Ministerieel Comité 
voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude. Sinds zijn oprichting heeft het College de volgende actieplannen 
opgesteld: het Actieplan 2008 – 2009 (2 juli 2008), het Actieplan 2009-2010 en het Actieplan 2012-2013. voor het 
jaar 2011 werd geen actieplan opgesteld.



148

Financiën verstrekt de gegevens die nodig zijn om niet aangesloten zelfstandigen op te 
sporen en de verschuldigde bijdragen vast te stellen.

Sinds 2008 zijn de volgende maatregelen genomen om fraude met de aansluiting aan te 
pakken.

• Om zwartwerk te bestrijden, is elke natuurlijke persoon sinds 1 april 2010 verplicht om 
zich aan te sluiten bij een SVF zodra hij zijn zelfstandige activiteit aanvat. Tevoren had-
den nieuwe zelfstandigen daarvoor 90 dagen, wat het risico inhield dat iemand zich be-
wust te laat (of niet) zou aansluiten om zo te ontkomen aan de verplichting om bijdragen 
te betalen.

• Onderdanen van de Europese Unie die zich op basis van een zelfstandige activiteit wil-
len laten inschrijven in het vreemdelingenregister van een gemeente, moeten sinds ok-
tober 2010 een speciaal aansluitingsattest gebruiken dat hun SVF hen bezorgt. Vanaf 
2012 krijgen ze dit attest pas als ze een vragenlijst hebben ingevuld en aan hun SVF 
hebben bezorgd243. Op basis van die vragenlijst gaat het RSVZ na of de aanvrager inder-
daad een zelfstandige activiteit uitoefent. Als dat niet het geval is, vraagt het RSVZ aan 
het SVF om de aansluiting te schrappen. Het RSVZ deelt die beslissing ook mee aan de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Deze procedure (ook gekend als “AFA-procedure”) 
moet voorkomen dat natuurlijke personen zich fictief aansluiten om op die manier een 
verblijfsvergunning te krijgen244.

• Een maatregel die aansluit bij de voorgaande, beoogt de fraude aan te pakken waarbij 
de aansluiting wordt gebruikt om gezinsbijslag te krijgen245. Beginnende zelfstandigen 
zonder vaste verblijfplaats in België die van bij de aanvang van hun activiteit gezinsbij-
slagen aanvragen, moeten hun bijdrage onmiddellijk betalen in de plaats van aan het 
einde van het kwartaal (wat de regel is). Doen ze dat niet, dan wordt de betaling van de 
gezinsbijslag ingehouden totdat de eerste bijdrage is ontvangen.

• Sinds 2010 bestaat ook een specifieke sanctieregeling246. Als een zelfstandige zich niet 
onmiddellijk bij de aanvang van zijn zelfstandige activiteit aansluit bij een SVF, kan 
hij een administratieve geldboete van 500 tot 2.000 euro krijgen. Eenzelfde boete kan 
worden opgelegd als de activiteit die de zelfstandige uitoefent, niet overeenstemt met de 
gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of als blijkt dat de zelfstan-
dige zich schuldig heeft gemaakt aan fiscale fraude.

In 2012 is er bovendien een sanctie bijgekomen die specifiek is gericht op het ontmoedigen 
van fictieve aansluitingen. Als blijkt dat een zelfstandige zich fictief heeft aangesloten (en 
zich bv. enkele maanden na zijn aansluiting met terugwerkende kracht laat schrappen247 of 
wordt geschrapt op vraag van het RSVZ), geldt de eerste betaalde bijdrage als een adminis-
tratieve boete.

243 Die vragenlijst bestond ook al voor 2012, maar het invullen ervan was niet verplicht om het attest te krijgen. 
244 Voor een uitgebreide toelichting bij de problematiek van de koppeling tussen de aansluiting bij een SVF en het 

recht op een verblijfsvergunning, zie Rekenhof, “RSVZ - Bestrijding van de fictieve aansluiting als zelfstandigen 
door EU-burgers”, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, p. 189 – 202. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

245 Sinds 2008 is de betaling van een bijdrage niet langer een voorwaarde om een uitkering voor gezinsbijslag in de 
sociale zekerheid voor zelfstandigen te krijgen, d.i. de regeling van de onvoorwaardelijke gezinsbijslag. Die rege-
ling geldt voor alle zelfstandigen. 

246 Artikel 17bis, van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (KB nr. 38). 
247 Een schrapping met terugwerkende kracht enkele maanden na de inschrijving kan wijzen op een fictieve aansluiting. 

http://www.rekenhof.be
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Behalve met laattijdige en fictieve aansluitingen wordt het RSVZ ook geconfronteerd met 
gevallen van schijnzelfstandigheid. Daarbij sluit een persoon zich aan om te ontkomen 
aan de (hogere) bijdragen die zijn verschuldigd als hij in dienst zou zijn bij een werkgever. 
Een ander fenomeen is de detacheringsfraude: een onderdaan van de Europese Unie oefent 
tijdelijk een zelfstandige activiteit in België uit, maar betaalt op de inkomsten geen socia-
lezekerheidsbijdragen (ook niet in het eigen land). Het RSVZ is weliswaar betrokken bij de 
strijd tegen die vormen van fraude, maar de aanpak ervan past in een globale strategie die 
wordt uitgevoerd in overleg met andere openbare instellingen van sociale zekerheid en met 
de FOD Sociale Zekerheid. Die maatregelen vallen buiten het bestek van het onderzoek.

2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft de rol van het RSVZ in de strijd tegen de sociale fraude onderzocht. 
Het is nagegaan welke inbreng het RSVZ heeft bij de beleidsvoorbereiding en de beleidse-
valuatie. Ook werd onderzocht of de wijze waarop het RSVZ de maatregelen aanstuurt, 
voldoende waarborgen biedt voor een doeltreffende uitvoering en opvolging van de maatre-
gelen. Dat gebeurde aan de hand van de aanpak van fraude bij de aansluiting (laattijdige en 
fictieve aansluitingen), beheerd door het RSVZ. De maatregelen om uitkeringsfraude aan 
te pakken behoren eerder tot het werkterrein van de DG Zelfstandigen (via zijn controle 
op de SVF), het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst 
voor de Pensioenen.

Het onderzoek werd uitgevoerd van januari tot april 2014 op basis van documentenanalyse 
en interviews met medewerkers van het RSVZ.

Het ontwerpartikel werd op 2 juli 2014 voorgelegd aan de minister van Middenstand, 
KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de administrateur-generaal van het RSVZ. De 
administrateur-generaal en de minister hebben respectievelijk op 1 en 12 augustus 2014 ge-
reageerd op de vaststellingen in het artikel. Hun reacties zijn opgenomen in punt 5 van dit 
artikel.

3	 Resultaat	van	het	onderzoek

3.1	 Onderbouwing	van	het	beleid
Een goede beleidsmatige onderbouwing van de fraudemaatregelen veronderstelt dat vooraf 
een analyse wordt gemaakt van de verschillende vormen van fraude en van de impact ervan 
op de ontvangsten en uitgaven. Op basis van de resultaten van die analyse moeten gerichte 
maatregelen worden uitgewerkt en daaraan specifieke doelstellingen worden verbonden.

Bij de beleidsvoorbereiding betrokken organen
Het Algemeen Beheerscomité van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) is de aange-
wezen gesprekspartner van de regering bij de beleidsvoorbereiding. Het groepeert de be-
langhebbenden die bij de sociale zekerheid van de zelfstandigen een rol spelen, waaronder 
de SVF, de zelfstandigenorganisaties, het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid. Het ABC, 
dat rechtstreeks rapporteert aan de minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en 
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Landbouw, geeft op eigen initiatief of op verzoek van de minister zijn advies over alle aan-
gelegenheden die verband houden met de sociale zekerheid van de zelfstandigen248.

Binnen het ABC is de werkgroep “Sociale fraude en betere invordering van de bijdragen” 
(hierna: werkgroep Sociale Fraude) sinds 2007 het aanspreekpunt voor adviezen over so-
ciale fraude. In 2012 heeft die werkgroep, op vraag van het ABC, voorstellen249 uitgewerkt 
voor de aanpak van fraude bij de zelfstandigen. De voorstellen van de werkgroep voor een 
strengere aanpak van de fictieve aansluitingen en de uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de administratieve geldboeten tot de fictieve aansluitingen, zijn vervolgens overgeno-
men in het Actieplan 2012-2013 van het College250.

Als de maatregelen een effect hebben op de interne werking van het RSVZ, moet ook de 
Raad van Beheer van de instelling bij de voorbereiding worden betrokken.

Vaststellingen
Naast het feit dat de Raad van Beheer van het RSVZ doorgaans niet wordt betrokken bij de 
voorbereiding van fraudemaatregelen, stelt het Rekenhof vast dat het niet altijd duidelijk is 
in welke mate het ABC en de werkgroep Sociale Fraude hebben bijgedragen aan de beleids-
voorbereiding en hoe de maatregelen in opeenvolgende actieplannen tot stand zijn geko-
men. Zo maken de verplichting tot onmiddellijke aansluiting en de boete bij niet-naleving 
ervan deel uit van een globaal pakket aan maatregelen om zwartwerk te bestrijden, dat 
door de regering werd uitgewerkt. Die maatregelen worden niet afzonderlijk vermeld in 
het Actieplan 2009-2010 en werden ook niet vooraf besproken in het ABC of de werkgroep 
Sociale Fraude. De invoering van een procedure voor het opsporen en opvolgen van fictieve 
aansluitingen wordt in het Actieplan 2009-2010 in algemene bewoordingen aangekondigd, 
maar bij de voorbereiding van die maatregel werd het ABC evenmin betrokken. Die maat-
regel werd uitgewerkt door een tijdelijke beleidscel251.

Bij het uittekenen van zijn voorstellen vertrekt de werkgroep Sociale Fraude niet van een 
globale risicoanalyse, maar wel van de problemen die op het terrein werden vastgesteld. 
Die aanpak verklaart dat de voorstellen vaak een verfijning inhouden van de al bestaande 
maatregelen. De voorgestelde maatregelen richten zich ook vooral op de bijdragenfraude, 
wat voor een deel valt te verklaren doordat de instellingen die de uitkeringen beheren, niet 
zijn betrokken bij de voorbereiding van de maatregelen.

248 Voor aangelegenheden die verband houden met de uitkeringen (bv. pensioenen of ziekteverzekering) kunnen ook 
de ministers die voor die materies bevoegd zijn, het advies van het ABC vragen.

249 De werkgroep legde aan het ABC twee verslagen voor: verslag nr. 2012/02: Tussentijds verslag: Inventaris van pro-
blemen inzake sociale fraude en social engineering in het sociaal statuut van de zelfstandigen en mogelijke oplossingen 
(goedgekeurd door het ABC op 26 januari 2012) en verslag nr. 2012/04: Mogelijke oplossingen betreffende de sociale 
fraude en social engineering in het sociaal statuut van de zelfstandigen – analyse en budgettaire impact (goedgekeurd 
door het ABC op 25 oktober 2012).

250 Een ander voorstel van de werkgroep, met name de aanpak van het misbruik van het statuut van zelfstandige in 
bijberoep, werd niet overgenomen. Het RSVZ stelde vast dat in 2011 de helft van de zelfstandigen in bijberoep 
aangaf uit die activiteit geen inkomsten te hebben gehaald (in 2008 ging het nog om ongeveer 35 % van de zelf-
standigen in bijberoep), wat het gevolg kan zijn van niet aangegeven inkomsten of van artificieel opgetrokken 
beroepskosten. 

251 Samengesteld uit vertegenwoordigers van het RSVZ, van de DVZ, van de FOD Economie (meer bepaald: de dienst 
Economische Vergunningen) en van de Vereniging van Sociale Verzekeringsfondsen. 
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Die pragmatische aanpak van de werkgroep Sociale Fraude komt ook tot uiting in de voor-
bereiding van de maatregelen. Zo worden in de beleids- en beheersdocumenten (voorstel-
len van het ABC, bestuursovereenkomsten tussen het RSVZ en de Staat, bestuursplannen) 
maar zelden specifieke en meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursovereen-
komst 2013-2015 staat de verbintenis om binnen drie maanden te beslissen of een aanslui-
ting al dan niet fictief is. Dat is één van de weinige operationele doelstellingen die werden 
geformuleerd. De documenten bevatten ook geen informatie over de mogelijke omvang 
van het misbruik, zoals het aantal gevallen van laattijdige of fictieve aansluitingen, wat ook 
leidt tot minder nauwkeurige kosten-batenanalyses. Ook het feit dat is gebleken dat som-
mige maatregelen moeilijk uitvoerbaar zijn of dat de wetgeving op verschillende manieren 
kan worden geïnterpreteerd (zie punt 3.2.2), illustreert dat bij de voorbereiding onvoldoen-
de aandacht werd besteed aan de praktische uitvoering van de nieuwe regels.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de beleidsdocumenten weinig concrete informatie be-
vatten over de budgettaire weerslag van de maatregelen. De raming van de opbrengst of 
besparing is een element van de begrotingsopmaak: bij bedragen die de regering aan het 
RSVZ meedeelt, wordt niet aangegeven hoe de weerslag werd geraamd252.

3.2 Uitvoering van de maatregelen
Om de maatregelen correct en tijdig uit te voeren, moeten de diensten binnen het RSVZ 
afspraken maken over hun rol en opdracht. Daarnaast moeten ook met de SVF afspraken 
worden gemaakt over de uitvoering en de uitwisseling van informatie.

3.2.1	 Interne	organisatie	bij	het	RSVZ
Rol van de diensten
Om de bijkomende taken in de fraudebestrijding uit te voeren, heeft het RSVZ twee nieuwe 
interne diensten opgericht: de dienst Fictieve Aansluitingen (AFA) en de dienst Adminis-
tratieve Geldboeten (AGA). Die diensten beheren, samen met de dienst Verplichtingen 
(VOB) en de Inspectiedienst, de dossiers en volgen ze op.

• De dienst VOB gaat na of alle zelfstandigen tijdig zijn aangesloten bij een SVF. Die con-
trole gebeurt door de informatie in het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen te 
kruisen met de gegevens over de beroepsinkomsten die bij de FOD Financiën werden 
aangegeven (fiscale aangiften). Als blijkt dat een zelfstandige een activiteit uitoefent 
zonder te zijn aangesloten bij een SVF, wordt die persoon aangemaand zich alsnog aan 
te sluiten of wordt hij ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas van het RSVZ253.

• De dienst AFA werd in 2010 opgericht als onderdeel van de dienst VOB en onderzoekt 
of een aanvraag tot aansluiting van een onderdaan van de EU al dan niet berust op een 
werkelijke activiteit als zelfstandige.

252 Zo werden in 2010 drie maatregelen van kracht die een impact hadden op de ontvangsten of uitgaven: de verplich-
ting tot onmiddellijke aansluiting bij een SVF, de invoering van de AFA-procedure en de administratieve geldboe-
ten. Voor de maatregel van de onmiddellijke aansluiting werd de ontvangst vastgesteld op 5 miljoen euro (zonder 
verder detail over de raming), terwijl de andere maatregelen niet worden vermeld. Voor de verstrenging van de 
AFA-procedure werden in de begroting 2013 daarentegen wel precieze ramingen opgegeven (7,5 miljoen euro aan 
besparingen en 3,3 miljoen euro aan ontvangsten).

253 De Nationale Hulpkas is een binnen het RSVZ opgerichte instelling zonder eigen rechtspersoonlijkheid die, naast 
vrijwillig aangesloten zelfstandigen, vooral de dossiers beheert van zelfstandigen die ambtshalve worden aange-
sloten. 
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• Die dienst AGA beheert vanaf 2013 de dossiers van de administratieve geldboeten. Aan 
de hand van de dossiers van laattijdige aansluiting die de dienst VOB meedeelt onder-
zoekt de dienst AGA of een boete moet worden opgelegd. De dienst krijgt ook een kopie 
van de beslissing om een fictieve aansluiting te schrappen, zodat hij ook in dat geval kan 
nagaan of een boete moet worden opgelegd.

• De ambtenaren van de Inspectiedienst voeren op verzoek van de diensten VOB, AFA en 
AGA onderzoeken uit op het terrein (bij de fiscale administratie of bij de zelfstandige).

Voor de uitvoering van de maatregelen in de strijd tegen laattijdige en fictieve aansluitingen 
en voor het opleggen van de boeten heeft het RSVZ gekozen voor een centrale aansturing 
van de gewestelijke kantoren. Die keuze weerspiegelt het belang dat het RSVZ hecht aan 
een eenvormige toepassing van de regelgeving.

Uitbouw van expertise
In september 2013 heeft het RSVZ de Koepel Sociale Fraude opgericht. Dat is een over-
legstructuur tussen de eerder vermelde diensten van het RSVZ die zijn betrokken bij de 
fraudebestrijding. De SVF en DG Zelfstandigen zijn niet bij dit overleg betrokken, de Na-
tionale Hulpkas en de beheerders van de mailbox Fraude wel. Via die mailbox worden alle 
mogelijke gevallen van fraude (o.a. vastgesteld door de gewestelijke kantoren van het RSVZ, 
de SVF) centraal gemeld, waarna die informatie wordt doorgestuurd naar de dienst die het 
dossier moet behandelen.

Door middel van periodieke vergaderingen met alle betrokken diensten wil de koepel de 
informatie over sociale fraude centraliseren en de diensten aansturen. Op termijn moet de 
koepel zo uitgroeien tot het kenniscentrum inzake fraude binnen het RSVZ. Ook zal de 
koepel concrete actieplannen uitwerken voor de aanpak van concrete vormen van fraude. 
Een eerste actieplan wordt verwacht tegen juni 2014.

3.2.2	 Vaststellingen
Personeel
Door de bijkomende opdrachten in de strijd tegen de fraude, heeft het RSVZ meer perso-
neel en informaticamiddelen nodig. Hoewel de werkgroep Sociale Fraude en het ABC die 
noodzaak in hun voorstellen duidelijk hadden onderkend, kon het RSVZ maar een beperkt 
aantal nieuwe medewerkers in dienst nemen. Zo werden, mede door een opmerking van het 
Rekenhof254, in de begroting 2013 bijkomende middelen uitgetrokken om vijf personeelsle-
den in dienst te nemen voor de behandeling van de fictieve aansluitingen.

Voor de dienst AGA mocht geen bijkomend personeel in dienst worden genomen, zodat 
voor die dienst een beroep werd gedaan op personeelsleden van andere diensten van het 
RSVZ. Door de beperkte capaciteit van de dienst en de strikte termijn om aan de betrokken 
zelfstandige mee te delen dat een boete kan worden opgelegd (14 dagen vanaf het ogenblik 
van aansluiting als zelfstandige of de vaststelling van het fictief karakter ervan), richt de 
dienst zijn aandacht in de eerste plaats op die kennisgevingen. De beperkte personeelsbe-

254 Naar aanleiding van het onderzoek naar de fictieve aansluitingen, Rekenhof, Boek 2012 over de sociale zekerheid, p. 200.
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zetting kan ertoe leiden dat een definitieve beslissing over de geldboeten, waarbij ook de 
argumenten van de zelfstandige moeten worden onderzocht, laattijdig wordt genomen255.

Dossierbeheer
In de bestuursovereenkomst 2013-2015 gaat het RSVZ de verbintenis aan om het elektro-
nisch dossier (eDossier), dat nu al door de dienst AFA wordt gebruikt, verder uit te bouwen 
en op termijn om te vormen tot een uniek dossier dat ook kan worden gebruikt voor het 
beheer van andere dossiers (bv. de administratieve geldboeten). Bij de onderhandeling over 
de bijkomende middelen voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst, werden de mid-
delen voor informaticaprojecten beperkt tot 13/30e van het gevraagde bedrag. Die beperking 
vertraagt de noodzakelijke verdere uitbouw van het eDossier en van toepassingen die het 
eDossier moeten ondersteunen (bv. een datawarehouse)256.

Door de vertraging bij de ontwikkeling van de informaticatoepassingen maakt het RSVZ 
voor het dossierbeheer en de rapportering nog veel gebruik van Exceltoepassingen. Die toe-
passingen bieden maar beperkte mogelijkheden van rapportering en zijn ook gevoelig voor 
(toevallige en onopzettelijke) fouten. Ook is het voor het management vrij omslachtig om 
die gegevens te analyseren en de resultaten van die analyses te gebruiken om de werking 
van de diensten aan te sturen (en bij te sturen).

Planning en procedures
De uitvoering van de maatregelen werd niet gebaseerd op een vooraf vastgesteld plan van 
aanpak en wordt niet ondersteund met (uitgeschreven) interne procedures. Die werkwijze 
is volgens het RSVZ het gevolg van de feitelijke omstandigheden: de maatregelen moesten 
zo snel mogelijk worden uitgevoerd, waardoor er geen tijd was om de procedures vooraf 
gedetailleerd uit te werken. Inmiddels heeft het RSVZ wel de interne werkprocessen uitge-
schreven, wat kan bijdragen tot een uniforme toepassing van de regelgeving.

Uitvoerbaarheid van de maatregelen
De voorbereiding van de maatregelen (zie punt 3.1) bepaalt ook de uitvoering ervan. Zo 
wordt, vooral bij de administratieve geldboeten, vastgesteld dat sommige aspecten van de 
regelgeving in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn of voor meerdere interpretatie vatbaar 
zijn. Enkele voorbeelden:

• De wetgever bepaalt dat het RSVZ een administratieve geldboete kan opleggen bij laat-
tijdige aansluiting, bij fictieve aansluiting, als de uitgeoefende beroepsactiviteit ver-
schilt van de activiteit volgens de registers van de KBO en als de fiscale administratie na 
een onderzoek de aangegeven beroepsinkomsten heeft verhoogd als gevolg van ernstige 

255 Op 30 april 2014 had het RSVZ iets meer dan duizend kennisgevingen verstuurd voor het niet naleven van de ver-
plichting tot onmiddellijke aansluiting en wegens fictieve aansluiting. In 71 dossiers was een boete opgelegd (de 
andere dossiers zijn nog in behandeling), voor een totaal bedrag van 34.505,98 euro. Het bedrag ligt lager dan het 
bedrag van 500.000 euro aan boetes voor laattijdige aansluitingen dat in de begroting 2013 werd ingeschreven.

256 Het Rekenhof stelt wel vast dat, mede als gevolg van zijn audit naar de fictieve aansluiting door EU-burgers (zie 
Boek 2012 over de Sociale Zekerheid), de SVF intussen hun meldingen over fictieve aansluitingen onmiddellijk 
kunnen doen via het eDossier.
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fiscale fraude. In die laatste twee gevallen legt het RSVZ echter geen sancties op, omdat 
er twijfel is gerezen over de opportuniteit van een sanctie vanwege het RSVZ257.

• Een aantal begrippen zijn in de wettekst niet voldoende duidelijk omschreven. Volgens 
de huidige wettekst wordt de kennisgeving van de boete bij laattijdige aansluiting ver-
zonden binnen 14 werkdagen volgend op de effectieve aansluiting258 bij een SVF. Een zelf-
standige die zich, ondanks aanmaningen, niet aansluit of zijn activiteit stopzet zonder 
zich aan te sluiten, kan bijgevolg geen boete krijgen. In dat geval zal de zelfstandige 
wel ambtshalve worden aangesloten bij de Nationale Hulpkas van het RSVZ, die dan de 
boete kan opleggen.

• Bij laattijdige aansluiting moet de administratieve geldboete worden opgelegd binnen 
vijf jaar. In de praktijk is er onduidelijkheid over de vraag of die termijn aanvangt op de 
datum waarop de overtreding (bv. de activiteit zonder aansluiting) een aanvang nam 
dan wel op de datum waarop ze werd vastgesteld.

Het RSVZ is op de hoogte van tekortkomingen in de wetgeving en zal aan de minister vra-
gen de nodige aanpassingen aan te brengen.

3.3 Opvolgen van de maatregelen
De uitvoering van de maatregelen moet worden opgevolgd en er moet periodiek worden 
gerapporteerd over de operationele en financiële resultaten. Ook moeten de maatregelen 
worden geëvalueerd en, waar nodig, bijgestuurd.

De opvolging van de fraudemaatregelen beperkt zich in de praktijk tot de rapportering over 
de behandeling van individuele dossiers. Die rapportering is in de eerste plaats bestemd 
voor intern gebruik en voor de Raad van Beheer259; aan het ABC, de minister of het College 
wordt niet gerapporteerd. Tot en met 2013 werd aan de beheers- en beleidsorganen ook 
geen globale evaluatie van de fraudemaatregelen voorgelegd, hoewel bijvoorbeeld in de be-
stuursovereenkomst 2010-2012 de verbintenis was opgenomen om een jaarlijks rapport op 
te stellen over de resultaten van het fraudebeleid.

Hoewel die verplichting niet meer werd opgenomen in de volgende bestuursovereenkomst 
2013-2015 heeft het ABC in 2014 wel de werkgroep Sociale Fraude gevraagd het gevoerde 
beleid te evalueren260.

De mogelijkheden om het beleid te evalueren en bij te sturen, zijn echter beperkt door de 
specifieke context waarin de maatregelen tot stand zijn gekomen. Zo ontbreken allereerst 
meetbare en specifieke doelstellingen waaraan de resultaten van het beleid kunnen worden 
afgemeten. Daarnaast ontbreekt informatie van de andere partijen die bij de uitvoering een 
rol spelen. Zo werd bij de gegevensuitwisseling tussen het RSVZ, de SVF, de DG Zelfstandi-
gen en de DVZ onvoldoende aandacht besteed aan de rapportering over de maatregelen en 
de gevolgen hiervan. Enkele voorbeelden illustreren dit.

257 Dat een zelfstandige een andere beroepsactiviteit uitoefent dan wat de registers van de KBO vermelden, moet 
volgens het RSVZ door de KBO worden vastgesteld. Voor het opleggen van een boete wegens fiscale fraude vraagt 
het RSVZ een precieze omschrijving (in een koninklijk besluit) van wat als “een geval van fiscale fraude” moet wor-
den beschouwd. Die omschrijving moet in een koninklijk besluit worden vastgelegd, wat nog niet is gebeurd.

258 Artikel 17ter, vierde alinea, van het KB nr. 38.
259 De Raad van Beheer krijgt elk kwartaal een overzicht van het aantal beslissingen in verband met fictieve aansluitingen. 
260 Het RSVZ neemt zich voor om de maatregelen voortaan te evalueren na achttien maanden.



RSVZ: OPVOLGING VAN HET BELEID TEGEN SOCIALE FRAUDE BIJ ZELFSTANDIGEN   / 155

• Er kan geen toereikende beheersinformatie worden verstrekt over de toepassing van de 
AFA-procedure en de impact op de kinderbijslag. De SVF hoeven het RSVZ geen infor-
matie te bezorgen over de gevallen waar de betaling van de gezinsbijslag tijdelijk werd 
geblokkeerd omdat de zelfstandige zijn eerste kwartaalbijdrage nog niet heeft betaald. 
Ook over de teruggevorderde bedragen aan gezinsbijslag als een fictieve aansluiting 
wordt vastgesteld, zijn geen gegevens beschikbaar. Tegelijk blijkt dat de informatie over 
de schrappingen van de verblijfsvergunningen die de DVZ uitvoert ten gevolge van de 
beslissingen van het RSVZ, niet in de dossiers van het RSVZ wordt geïntegreerd zodat 
ook op dat vlak de effecten van de AFA-procedure moeilijk meetbaar zijn.

• De administratieve boeten worden opgelegd door het RSVZ maar worden geïnd door de 
SVF. Volgens de huidige afspraken ontvangt het RSVZ alleen informatie over het totaal 
van de gevorderde, geïnde of verjaarde bedragen per kwartaal en per soort sanctie, maar 
niet over de individuele dossiers waarop die inningen betrekking hebben. Die informa-
tie, die wel beschikbaar zal zijn voor de DG Zelfstandigen voor de controle van de fond-
sen, kan voor het RSVZ wel nuttig zijn; bijvoorbeeld om de hoogte van de boeten vast te 
stellen (waarover het RSVZ tot op zekere hoogte autonoom kan beslissen).

In de huidige begrotingscontext waar een steeds groter bedrag wordt ingeschreven als mo-
gelijke opbrengst uit de fraudebestrijding, vormen de financiële resultaten een belangrijk 
gegeven in een evaluatie. Het Rekenhof stelde echter vast dat de informatie over de weerslag 
van de maatregelen op de ontvangsten en uitgaven zeer beperkt is. Zo bevatten de rekenin-
gen van het RSVZ geen informatie over de realisatie van afzonderlijke maatregelen en is de 
informatie in het jaarverslag beperkt tot een (niet cijfermatig onderbouwde) opsomming 
van de besliste en uitgevoerde maatregelen. Over de kostprijs van de maatregelen voor het 
RSVZ (in termen van ingezet personeel, informaticamiddelen) wordt ook niet afzonderlijk 
gerapporteerd, hoewel die informatie wel beschikbaar is.

4	 Conclusie

Het RSVZ is zich bewust van het belang van de strijd tegen sociale fraude bij de zelfstan-
digen en heeft daarom de afgelopen jaren al enkele belangrijke initiatieven genomen. Eén 
van die initiatieven is de oprichting van de koepel Sociale Fraude. Die moet op termijn 
uitgroeien tot het kennispunt voor vragen over sociale fraude. Een minpunt is dat bij de 
vergaderingen van de koepel de externe partijen met wie het RSVZ samenwerkt (de SVF, 
DG Zelfstandigen) te weinig betrokken zijn: de klemtoon ligt vooral op de ervaringen van 
de medewerkers in de centrale diensten en de gewestelijke kantoren. Daar staat tegenover 
dat het ABC met een eerste evaluatie van de maatregelen is begonnen en een mogelijke 
aanpassing van enkele wetteksten in het vooruitzicht stelt.

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt echter dat de voorbereiding, uitvoering en opvol-
ging van het fraudebeleid nog op een aantal punten kan worden verbeterd.

Wat betreft de beleidsvoorbereiding dringt het Rekenhof aan op een coherente en eenvor-
mige werkwijze, bv. door systematisch de werkgroep “Sociale fraude en betere invordering 
van de bijdragen” binnen het ABC bij de voorbereiding te betrekken. Het Rekenhof beveelt 
ook aan dat de verschillende diensten van het RSVZ, via de koepel Sociale Fraude, perio-
diek een algemene risicoanalyse uitvoeren. Het belang van elk risico (frequentie, financiële 
gevolgen, kosten voor het RSVZ en voor de sociale verzekeringsfondsen) moet daarbij zo 
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nauwkeurig mogelijk worden afgewogen tegenover al bestaande maatregelen. Voor nieuwe 
maatregelen moeten meetbare doelstellingen worden bepaald en realistische schattingen 
worden opgesteld van de mogelijke baten en kosten. De verschillende voorwaarden om de 
maatregelen te realiseren en de risico’s die de goede uitvoering beletten of beperken moe-
ten op voorhand worden uitgeklaard.

Voor het opvolgen van de verschillende doelstellingen en de impact van de maatregelen op 
zijn begroting moet het RSVZ aangepaste rapporteringslijnen (tussen de diverse betrokken 
actoren) en adequate rapporteringssystemen uitwerken. Het RSVZ moet daarom zijn plan 
verder uitvoeren om voor die opvolging af te stappen van de huidige, weinig aangepaste 
opvolgingssystemen en het elektronisch dossier te veralgemenen (gebaseerd op het huidige 
eDossier). Voor de ontwikkeling van dat project en van de daarbij aansluitende toepassin-
gen (zoals een centraal datawarehouse voor de rapportering) moeten in de begroting vol-
doende middelen worden opgenomen. Intussen moeten wel de nodige maatregelen worden 
genomen om de huidige rapportering performanter te maken.

Het RSVZ moet meer gedetailleerde informatie verzamelen over de effecten van de indivi-
duele fraudemaatregelen (bv. over het aantal besliste en geïnde boeten, het aantal geschrap-
te aansluitingen, het aantal gevallen van geschorste of teruggevorderde gezinsbijslagen), de 
realisatie van de doelstellingen, de ingezette middelen en de impact van de maatregelen 
op de begroting. Aan de hand van die informatie moet het beleid worden geëvalueerd en 
bijgestuurd, bv. als blijkt dat het effect van een maatregel te beperkt is ten opzichte van de 
ingezette middelen of als door te beperkte middelen een achterstand ontstaat bij de behan-
deling van de dossiers. De regering, de minister en/of het College voor de Strijd tegen de 
Fiscale en Sociale Fraude moeten de normen voor de rapportering vastleggen.

Het Rekenhof vraagt ten slotte om over de realisatie van de fraudemaatregelen, de finan-
ciële weerslag (kosten en baten) ervan en de impact ervan op het bereiken van de maat-
schappelijke doelstellingen te rapporteren aan de betrokken beleidsactoren (ABC, College, 
minister en parlement).

5 Antwoord van de minister en de administratie

In haar antwoord benadrukt de minister dat de meeste voorstellen om fraude in het sociaal 
statuut van de zelfstandigen te bestrijden, zijn gebaseerd op het verslag dat het Algemeen 
Beheerscomité op 25 oktober 2012 heeft goedgekeurd261. Voor de uitvoering van de maatre-
gelen in verband met fictieve aansluitingen heeft het kabinet bovendien overlegd met het 
RSVZ en DG Zelfstandigen.

Van haar kant preciseert de administratie dat de werkgroep Sociale Fraude, die de versla-
gen voor het Algemeen Beheerscomité heeft voorbereid, geen globale (wetenschappelijk 
onderbouwde) risicoanalyse heeft uitgevoerd, maar is vertrokken van een inventaris van 
de vastgestelde problemen. Die werkwijze vindt haar oorsprong in de vraag van de minis-
ter om oplossingen uit te werken voor concrete vormen van fraude en oneigenlijk gebruik 
waardoor het sociaal statuut van de zelfstandigen financieel benadeeld wordt.

261 Verslag 2015/04 Mogelijke oplossingen betreffende de sociale fraude en social engineering in het sociaal statuut van de 
zelfstandigen - analyse en budgettaire impact.
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Het RSVZ stipt ook aan dat op dit ogenblik de nodige IT-toepassingen worden ontwikkeld 
voor een geïntegreerd elektronisch dossierbeheer. Het gaat in dat verband om een nieuwe 
informatica-architectuur (het project Sequoia) en de ontwikkeling van een database die 
gebruik maakt van de mogelijkheden van business intelligence (het project Moussion).
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RVP: uitvoering van de  
pensioenhervormingen
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft in 2013 en 2014 de nodige inspanningen geleverd 
om verschillende hervormingen van het pensioenstelsel voor werknemers tijdig en efficiënt uit 
te voeren. Laattijdige en retroactieve wijzigingen in de regelgeving, de vele overgangsmaatrege-
len en de noodzaak om nieuwe gegevensstromen over de werknemersloopbaan te ontwikkelen, 
bemoeilijkten die hervorming echter. De financiële weerslag van de hervormingen is voorlopig 
beperkt doordat de hervormingen ten vroegste zullen worden toegepast op de loopbaanjaren 
vanaf 2012 en er overgangsmaatregelen gelden. Bovendien stelt het Rekenhof vast dat er mo-
menteel weinig beheersinformatie beschikbaar is over de weerslag van de hervormingen.

1 Inleiding

1.1 Context
Het regeerakkoord van 1 december 2011 heeft een aantal hervormingen vooropgesteld van 
de pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Die hervormingen willen de 
bevolking aansporen om langer te blijven werken door de band tussen werken en pensioen 
te versterken. Bovendien willen ze de drie pensioenstelsels harmoniseren.

Binnen het werknemerspensioenstelsel is de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) verant-
woordelijk voor de uitvoering van die pensioenhervormingen. In 2012 werden ook de bij-
zondere pensioenstelsels (voor de beroepsjournalisten, mijnwerkers, de zeevarenden en het 
vliegend personeel van de burgerluchtvaart) hervormd. Die hervormingen heeft het Reken-
hof al eerder geanalyseerd262.

1.2 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof is allereerst nagegaan of de pensioenmaatregelen tijdig en efficiënt zijn uit-
gevoerd en wat de weerslag ervan is op de werking van de RVP. Bijkomend werd nagegaan 
of de RVP momenteel over voldoende (beheers)informatie beschikt om de weerslag van de 
hervormingen op korte termijn in kaart te brengen.

Het onderzoek vond plaats in maart en april 2014. Naast een analyse van de regelgeving, de 
financiële en statistische gegevens en andere beheersinformatie, werden de leidende amb-
tenaren van de betrokken diensten van de RVP geïnterviewd.

1.3	 Tegensprekelijke	procedure
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 25 juni 2014 meegedeeld aan de minister van 
Pensioenen en aan de leidend ambtenaar van de RVP. De RVP reageerde schriftelijk op 
15 juli 2014. Op 28 juli 2014 deelde de directeur van de beleidscel Pensioenen mee dat de 

262 Rekenhof, “RVP: Financiering van de bijzondere pensioenstelsels”, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, Brussel, 
november 2012, p. 133 -144; “Opvolging van de uitvoering van de aanbevelingen in de Boeken 2011 en 2012 over de 
Sociale Zekerheid”, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 2013, p. 190. Beschikbaar op www.
rekenhof.be.
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minister zich aansluit bij de reactie van de RVP. De reactie van de RVP werd opgenomen in 
punt 5 van dit artikel.

2 Uitvoering van de pensioenhervormingen in 2013 en 2014

2.1	 Verhoging	van	de	minimumleeftijd	en	de	loopbaanvoorwaarde	voor	vervroegd	
pensioen

Vanaf januari 2013 wordt de minimumleeftijd om op pensioen te kunnen gaan met 6 maan-
den per jaar verhoogd om in 2016 te eindigen op 62 jaar. De loopbaanvoorwaarde (het aan-
tal jaren die iemand moet hebben gewerkt) bedraagt vanaf 2013 38 jaar, vanaf 2014 39 jaar 
en vanaf 2015 40 jaar. Er blijven wel uitzonderingen bestaan voor personen met een lange 
loopbaan263. Zo blijft ook na 2016 vervroegd pensioen mogelijk op 60 jaar na een loopbaan 
van 42 jaar.

De invoering van deze nieuwe reglementering ondervindt een aantal moeilijkheden. Die 
vinden vooral hun oorsprong in de complexe overgangsmaatregelen waarvan de details laat 
bekend waren. De overgangsmaatregelen zijn ingevoerd om werknemers die (bijna) op ver-
vroegd pensioen konden, niet aan te moedigen hun pensioen zo snel mogelijk op te nemen 
en om de werknemers die in een eindeloopbaanregeling naar vervroegd pensioen zaten, 
niet voor een voldongen feit te stellen. Ze zijn opgebouwd rond een aantal principes die 
gefaseerd tussen 28 december 2011 (algemene regeling) en 24 juni 2013 in de wet werden 
vastgelegd:

• Zodra een werknemer voldoet aan de voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan, 
behoudt hij dit recht, ook al voldoet hij in de toekomst niet aan de eventueel strengere 
voorwaarden264. De maand waarin iemand geboren is, bepaalt welke voorwaarden van 
kracht zijn265.

• Wie op minder dan vijf jaar van het recht op vervroegd pensioen stond, kan zijn ver-
vroegd pensioen met hoogstens twee jaar uitgesteld zien266.

• Een aantal categorieën werknemers kunnen ook na 31 december 2012 nog hun vervroegd 
pensioen opnemen volgens de oude regelgeving267, eventueel met bijzondere voorwaar-
den268:
• werknemers die vóór 28 november 2011 een vervroegd pensioen hadden aangevraagd;

263 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
264 Artikel 4, § 3 ter en quater van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 

17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 juli 2012 en aangevuld bij artikel 2 van de 
wet van 24 juni 2013 met retroactieve werking.

265 Dit is vooral van belang voor personen geboren in december. Hun pensioen kan pas in januari van het daaropvol-
gende jaar ingaan en zij zouden dus onder de strengere voorwaarden van het daaropvolgende jaar vallen als de 
ingangsmaand van het pensioen bepalend was voor de voorwaarden.

266  Zie artikel 4, § 3 bis van het koninklijk besluit van 23 december 1996.
267 Artikel 108, 1°, 2° en 3° van de wet van 28 december 2011 zoals gewijzigd door de wetten van 20 juli 2012 en 

24 juni 2013; artikel 2 en 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de 
werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de KB’s van 
20 december 2012 en 11 juli 2013.

268 Zo is vaak een schriftelijke individuele overeenkomst van vervroegde uittreding nodig tussen de werknemer en 
de werkgever die moet passen binnen een cao, een arbeids- of een pensioenreglement. Bij de pensioenaanvraag 
moeten de nodige documenten aan de RVP worden bezorgd.
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• werknemers die vóór 1 januari 2012 aan hun opzeggingstermijn begonnen waren en 
die nog hebben voortgezet tot na 31 december 2012;

• werknemers die vóór 28 november 2011 in een bijzondere eindeloopbaanregeling wa-
ren gestapt die moest uitmonden in vervroegd pensioen (met uitzondering van het 
conventioneel brugpensioen).

De late wijzigingen aan de regelgeving hebben voor (rechts)onzekerheid bij de toekomstige 
gepensioneerden gezorgd. Zo is het laatste uitvoeringsbesluit, dat dateert van 11 juli 2013, 
retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2013269. Daardoor heeft de RVP aanvragen voor 
vervroegd pensioen die hij initieel had geweigerd, retroactief moeten goedkeuren. Ook be-
sloot een aantal werknemers, vanwege de onzekerheid, na afloop van hun uitstapregeling 
toch verder een beroepsactiviteit uit te oefenen. Daardoor verloren zij echter hun recht op 
toepassing van de overgangsregeling voor vervroegd pensioen. De RVP past in die gevallen 
nu toch de overgangsmaatregelen toe als de werknemers binnen een jaar na afloop van hun 
uitstapregeling het vervroegd pensioen aanvragen270. De RVP heeft daartoe besloten om 
de betrokkenen niet het slachtoffer te laten zijn van de late publicatie van de wijzigingen, 
hoewel de werkwijze niet conform de geldende regelgeving is.

De complexiteit van de overgangsmaatregelen leidt tot bijkomende operationele proble-
men. Ten eerste kunnen die toekenningsdossiers niet geautomatiseerd worden afgehan-
deld. Voor iedere werknemer moeten de individuele voorwaarden worden nagegaan (bv. in-
dividuele overeenkomst met de werkgever)271. Zolang niet alle uitstapregelingen afgelopen 
zijn, brengen die dossiers een extra werklast mee. Ten tweede zijn vele werknemers onzeker 
over het moment waarop zij ten vroegste met pensioen kunnen gaan. De dienst Ramingen 
van de RVP wordt geconfronteerd met een toename aan vragen daarover met als gevolg een 
hogere werklast (zie ook verder punt 2.5.1).

De RVP raamt dat de verhoging van de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarde voor 
vervroegd pensioen in het werknemersstelsel voor een besparing zorgt van 18,8 miljoen 
euro in 2013, die oploopt tot 151,18 miljoen euro in 2019. Het aantal werknemers in over-
gangsregelingen dat onder de oude regelgeving valt, is niet bekend. Het aantal dat al met 
vervroegd pensioen kan gaan maar toch verder werkt, is evenmin bekend. Beide aantallen 
zullen een weerslag hebben op de pensioenuitgaven.

2.2 Wijzigingen in de regelgeving over gelijkgestelde periodes
Een werknemer krijgt een pensioen voor de periodes in zijn loopbaan waarvoor de sociale-
zekerheidsbijdragen betaald zijn (m.a.w. waarin hij heeft gewerkt), maar ook voor een aan-
tal periodes waarin hij niet heeft gewerkt en geen bijdragen heeft betaald (bv. onvrijwillige 
werkloosheid). Die periodes worden gelijkgestelde periodes genoemd en op basis van een 
fictief loon in de pensioenberekening opgenomen. Ze maken een belangrijk deel uit van de 
werknemersloopbaan. De RVP kan echter geen ramingen opstellen over gelijkgestelde peri-

269 Wet van 24 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake pensioen en het koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van 
de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 

270 Ombudsdienst Pensioenen, Jaarverslag 2013, 2014, p. 99 – 103. Ter beschikking op www.ombudsmanpensioenen.be.
271 Een aantal grote ondernemingen met een groot aantal personen in een uitstapregeling hebben aan de RVP wel 

lijsten bezorgd van hun personeelsleden die aan de overgangsmaatregelen voldoen. Het betreft vooral werkgevers 
uit de banksector.
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odes, omdat hij niet beschikt over voldoende statistische gegevens over het aandeel van de 
gelijkgestelde periodes in de pensioenberekening. Enkel voor het ingangsjaar 2012 heeft de 
RVP dit aandeel op verzoek van de Expertencommissie Pensioenhervorming berekend. Het 
percentage gelijkgestelde periodes in de loopbaan bedroeg 26,51 % voor mannen en 31,43 % 
voor vrouwen272.

Door de pensioenhervorming werd de regelgeving over gelijkgestelde periodes aangepast273. 
Bepaalde periodes worden nog slechts beperkt en tegen een lager fictief loon gelijkgesteld, 
voor andere zijn de voorwaarden voor gelijkstelling verstrengd. De hervormingen in de 
pensioenwetgeving volgen bovendien die in de werkloosheidsreglementering. Als de RVA 
een periode van inactiviteit (bv. loopbaanonderbreking) niet meer erkent, komt die niet 
meer in aanmerking voor de pensioenberekening.

Bij de uitvoering van de hervorming werd de RVP ten eerste geconfronteerd met een late 
regelgeving. Het laatste uitvoeringsbesluit over de loopbaanperiodes vanaf 2012 werd eind 
februari 2013 goedgekeurd. Ten tweede beschikte de RVP niet over de nodige loopbaanin-
formatie. Een voorbeeld is de informatie over de “werkloosheid derde periode” (d.i. uiterlijk 
na 48 maanden werkloosheid), waarvoor de RVA loopbaangegevens moest ontwikkelen en 
dan bezorgen. Samenwerking tussen de RVP, de RVA en de vzw SIGeDIS274 leidde tot de 
creatie van de nodige gegevensstromen, maar die waren pas vanaf begin 2014 operationeel, 
terwijl de regelgeving al van toepassing was op de loopbaanperiodes na 31 december 2011.

Het laattijdig aanleveren van deze gegevens vormde minder een probleem voor de toeken-
ningsdiensten omdat door de overgangsmaatregelen de oude regelgeving nog steeds van 
toepassing is op de pensioenen met ingang in 2013275. De dienst Ramingen moest daarente-
gen de nieuwe regelgeving wel dadelijk toepassen. Wegens de (rechts)onzekerheid zag de 
RVP zich verplicht tijdelijk geen ramingen meer te verzenden (zie verder punt 2.5.1).

De budgettaire gevolgen van deze hervorming zijn in 2014 moeilijk in te schatten. De loop-
baangegevens die de RVP uit 2012 ter beschikking heeft, volstaan niet om de gevolgen van 
de hervorming van de gelijkgestelde periodes op vijf of tien jaar te ramen.

2.3	 Wijziging	van	de	regelgeving	op	de	cumulatie	van	een	pensioen	met	een	be-
roepsinkomen	of	een	sociale	uitkering

In mei 2013 werd een nieuwe regelgeving over cumulatie van een pensioen met een sociale 
uitkering of een beroepsinkomen bekendgemaakt en retroactief van toepassing verklaard 
vanaf 1 januari 2013276.

272 Parl.St. Senaat, zitting 2013 – 2014, antwoord van 10 januari 2014 op schriftelijke vraag nr. 5-10425 van november 
2013. 

273 Koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende 
diverse bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 27 december 2012 tot bekrachtiging van enkele recente besluiten 
inzake werknemerspensioenen; koninklijk besluit van 27 februari 2013 tot uitvoering van artikel 122 van de voor-
melde wet.

274 De vzw SIGeDIS zet de socialezekerheidsgegevens (zoals loon, arbeidsdagen, werkloosheid enz.) om in loopbaan-
codes die zijn nodig voor de pensioenberekening en valideert ze.

275 Bijvoorbeeld in het geval van ‘eindeloopbaan-tijdskrediet’ kan wie voor 2012 in het systeem instapte, tot aan zijn 
pensionering in het systeem blijven. De minimumleeftijd bij instap was 50 jaar.

276 Koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van 
een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen.
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Cumulatie van een pensioen met een sociale uitkering blijft in principe onmogelijk. Sinds 
2007 konden, als uitzondering op dat principe, bepaalde sociale uitkeringen worden gecu-
muleerd met een overlevingspensioen maar slechts gedurende twaalf al dan niet opeen-
volgende maanden. Het overlevingspensioen werd dan wel beperkt tot een vast jaarlijks 
bedrag. In de nieuwe regelgeving blijft de uitzondering bestaan, maar komen meer sociale 
uitkeringen277 in aanmerking voor cumulatie.

Op het vlak van cumulatie met een beroepsinkomen278 is de regelgeving op verscheidene 
punten gewijzigd vanaf 1 januari 2013:

• Minstens 65 jaar en minimaal 42 loopbaanjaren: onbeperkte cumulatie met een beroep-
sinkomen.

• Geen 65 jaar of geen 42 loopbaanjaren: inkomensgrenzen voor cumulatie en sancties bij 
overschrijding.
• Inkomensgrenzen: jaarlijkse indexatie op 1 januari en geldig voor het volledige jaar. 

Als binnen eenzelfde jaar twee grenzen toepasbaar zijn279, wordt de hoogste geno-
men. Uitzonderingen hierop zijn het ingangsjaar van het pensioen en het jaar waarin 
de gepensioneerde 65 jaar wordt.

• Overschrijding van de inkomensgrenzen:
• Met 25 % of minder: vermindering van het pensioen met het percentage van over-

schrijding.
• Met meer dan 25 %: schorsing van het pensioen voor dat jaar en terugvordering 

van de al uitbetaalde bedragen.

Volgens de oude regelgeving moest de RVP binnen eenzelfde jaar soms verschillende gren-
zen toepassen. De uiteindelijke inkomensgrens voor dat jaar werd berekend op basis van die 
verschillende grenzen in verhouding tot de periodes waarop ze van toepassing waren. Die 
pro-rataberekeningen waren complex en zorgden voor onzekerheid bij de gepensioneerden 
die wilden bijverdienen. De nieuwe regels leggen een dergelijke pro-rataberekening slechts 
op bij twee kernmomenten: bij pensionering en in het jaar dat de betrokkene 65 jaar wordt. 
Dit is duidelijker voor de gepensioneerde. Enkel in geval iemand op pensioen gaat in het 
jaar waarin hij 65 wordt maar niet in de maand volgend op zijn verjaardag, is momenteel 
een dubbele pro-rata en dus een complexere berekening nodig.

Door de laattijdige bekendmaking en de retroactieve inwerkingtreding van de definitieve 
regelgeving zijn de inkomensgrenzen ook laattijdig ingevoerd. Dat veroorzaakte ook prak-
tische problemen bij de uitvoering van de controles op cumulatie (zie punt 2.5.2). De RVP 
kent de budgettaire weerslag van deze pensioenmaatregel niet, met uitzondering van een 
meerkost van 5 miljoen euro voor het vrijwillig werken na 65 jaar280.

277 Het betreft nu naast de uitkeringen in geval van ziekte, invaliditeit, onvrijwillige werkloosheid en werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (het vroegere conventionele brugpensioen) ook de uitkeringen voor loopbaanonderbreking, 
tijdskrediet, verminderde prestaties en thematische verloven.

278 In de drie pensioenstelsels worden de beroepsinkomsten vanaf januari 2013 gedefinieerd vanuit fiscaal oogpunt. 
De nieuwe regels voor opzeggings-, verbrekings- en ontslagvergoedingen gelden wel pas vanaf 1 januari 2015.

279 Binnen eenzelfde jaar kunnen twee grenzen gelden, bijvoorbeeld als iemand met een overlevingspensioen ook een 
eigen rustpensioen krijgt.

280 RVP, document BC/2014/02: “Oorspronkelijke begroting 2014”, p. 34 en 35.
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Het Rekenhof merkt bovendien op dat de vooropgestelde harmonisatie van de pensioenstel-
sels niet volledig werd gerealiseerd. De huidige regelgeving bevat nog steeds een belangrijk 
verschil tussen het werknemers- en zelfstandigenstelsel. Voor de jaren waarin een pensioen 
geschorst wordt wegens overschrijding van de inkomensgrenzen, bouwt een werknemer 
geen pensioenrechten op, ook al worden alle socialezekerheidsbijdragen betaald281. Een 
zelfstandige bouwt voor die jaren wel bijkomende pensioenrechten op282.

2.4	 Hervorming	pensioenbonus
In 2007 werd in het kader van het Generatiepact de zogenoemde pensioenbonus ingevoerd 
om meer mensen aan het werk te houden op het einde van hun loopbaan. Elke voltijdse dag 
(VTE) van effectieve tewerkstelling na de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar, 
leverde een werknemer een vast bonusbedrag op tot de leeftijd van 65 jaar.

Door de geleidelijke verhoging van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen moest de 
pensioenbonus worden herzien283. Tegelijk bood dit een gelegenheid de bonussystemen in 
de drie pensioenstelsels284 te harmoniseren.

Voor loopbaanperiodes van vóór 1 januari 2014 blijven de oude berekeningsregels en toe-
kenningsvoorwaarden van kracht.

Voor de loopbaanperiode na 1 januari 2014 gelden nieuwe toekenningsvoorwaarden en 
berekeningsregels. Een pensioenbonus wordt nu opgebouwd vanaf de eerste dag van de 
twaalfde maand volgend op de vroegst mogelijke datum van pensionering285 of vanaf de 
eerste dag volgend op de maand van de 65e verjaardag als de werknemer een loopbaan van 
minimum 40 jaar heeft en verder blijft werken. De bonusopbouw stopt nu op de laatste 
dag van de maand vóór pensionering. Per voltijdse effectief gewerkte dag (VTE) wordt een 
bonusbedrag opgebouwd. De vernieuwde pensioenbonus is echter geen vast bedrag meer 
maar een bedrag dat stijgt volgens het aantal maanden dat het pensioen wordt uitgesteld.

Als het pensioen ingaat na 1 januari 2014 en de werknemer daarvoor al een pensioenbonus 
opbouwde, krijgt hij bij pensionering een samengestelde bonus: het deel vóór 2014 opge-
bouwd volgens de oude regels en eventueel een deel vanaf 2014 opgebouwd volgens de 
nieuwe regels.

In tegenstelling tot de eerder vermelde pensioenhervormingen, heeft de RVP uitzonderlijk 
de vernieuwde pensioenbonus al ingevoerd voordat de regelgeving in het werknemersstel-
sel gepubliceerd was286. Dit vergemakkelijkte de invoering ervan aanzienlijk.

281 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 2013.
282 Ombudsdienst Pensioenen, Jaarverslag 2013, p. 126; interview van 10 maart 2014 met de dienst controle van de 

RvP.
283 Koninklijk besluit van 24 oktober 2013 tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis 

van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005.
284 De stelsels van de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Voor ambtenaren vervangt de pensioenbonus de 

oude regeling van het leeftijdscomplement. 
285 Wie vóór 60 jaar op pensioen kan in een bijzonder stelsel, kan een bonus opbouwen vanaf de eerste dag volgend op 

de maand van de 61e verjaardag.
286 De RVP heeft het berekeningsprogramma vooraf aangepast, na de publicatie van de wet van 28 juni 2013 die de 

pensioenbonus in de openbare sector regelt, omdat die analoog was met de verwachte nieuwe regelgeving voor 
de pensioenbonus bij werknemers en zelfstandigen.
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Voor het systeem van de pensioenbonus dat sinds 1 januari 2007 gold, werd in de initiële 
begroting 2014 van het werknemersstelsel 139,32 miljoen euro uitgetrokken287. De kostprijs 
van de oude bonus wordt voor 2014 geschat op 140 miljoen euro en de besparing door de 
nieuwe bonus op 676.000 euro.

2.5	 Operationele	problemen	bij	de	uitvoering	in	2012	en	2013
De late wijzigingen van de regelgeving, de complexe overgangsmaatregelen en de noodzaak 
om nieuwe gegevensstromen te ontwikkelen hebben over de verschillende hervormingen 
heen een aantal effecten gehad op de werking van de RVP.

2.5.1	 Vertraging	in	de	behandeling	van	de	pensioenramingen
Onmiddellijk na de publicatie van de wet van 28 december 2011 werden de ramingsdiensten 
van de RVP overstelpt met aanvragen. De aanvragen gingen vooral over de vroegst moge-
lijke ingangsdatum, de invloed van de hervormingen op het pensioenbedrag en de toepas-
sing van de aangekondigde vernieuwde pensioenbonus. Zolang er geen duidelijkheid was 
over de regelgeving, konden de berekeningsprogramma’s niet worden aangepast. Daardoor 
zag de RVP zich genoodzaakt het verzenden van ramingen stop te zetten. Vanaf november 
2011 tot en met juni 2013 heeft de RVP niet kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting 
iedereen met een (gedeeltelijke) werknemersloopbaan op 55 jaar een automatische raming 
te bezorgen288. In juni 2012 begon de RVP opnieuw ramingen op aanvraag te verzenden, 
hoewel de berekeningen nog niet waren geautomatiseerd en de complexiteit van de dossiers 
voor langere doorlooptijden zorgde.

In 2013 ontving de RVP 77.247 ramingsaanvragen. Begin februari 2014 bedroeg de ach-
terstand van het aantal nog te behandelen dossiers 11.648 Nederlandstalige ramingen en 
3.498 Franstalige ramingen. Aan de Nederlandstalige kant werden meer ramingen gevraagd 
in het kader van vervroegd pensioen en bijzondere uitstapregelingen. Ondanks de achter-
stand ontving de dienst Ramingen in 2012 en 2013 respectievelijk slechts 19 en 46 klachten.

2.5.2	 Vertraging	in	de	verwerking	van	de	loopbaaninformatie	en	in	de	controles	op	
cumulatie

De hervormingen hebben ook voor vertraging gezorgd bij andere overheidsinstellingen die 
aan de RVP loopbaaninformatie moeten bezorgen. De RVP, de RVA en de vzw SIGeDIS heb-
ben nauw samengewerkt om een honderdtal nieuwe loopbaancodes te creëren; niettemin 
is die loopbaaninformatie pas vanaf januari 2014 elektronisch doorgestuurd naar de RVP.

Ten eerste heeft de vzw SIGeDIS de validatie van de loopbaangegevens 2012, die ze uitvoert 
in opdracht van de RVP en die normaal bijna één jaar duurt, pas kunnen voltooien in 2014. 
De RVP moest dan ook langer met fictieve lonen werken, gebaseerd op de loopbaangege-
vens van 2011289. Pensioendossiers werden zo lang mogelijk uitgesteld en zo nodig werd 

287 RVP, document BC/2014/02: “Oorspronkelijke begroting 2014”.
288 Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (KB van 

12 juni 2006 en KB van 26 april 2007).
289 Bij de berekening van een pensioen dat ingaat in jaar X moet de loopbaan in rekening gebracht worden tot en met 

het jaar voorafgaand aan dat ingangsjaar: jaar X – 1. Zolang de RVP voor jaar X - 1 niet over gevalideerde loopbaan-
gegevens beschikt, moet de RVP werken met de gevalideerde gegevens van jaar X – 2 en wordt aangenomen dat 
die ook gelden voor het jaar X – 1.
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de informatie opgevraagd bij de toekomstig pensioengerechtigde. Dat verhoogt zowel de 
werklast voor de RVP en de burger als het risico op fouten.

Ten tweede kon de RVP in 2013 onmogelijk de cumulatie van een pensioen met een sociale 
uitkering in 2012 controleren. Tot slot ondervond de controledienst moeilijkheden doordat 
de nieuwe regels over grensbedragen laattijdig werden bekengemaakt en ingevoerd. Die re-
gels traden in werking op 1 januari 2013 maar zijn pas in juni 2013 gepubliceerd290 en slechts 
in februari 2014 geïmplementeerd. Daardoor kon de RVP de normale preventieve controles 
op cumulatie van pensioen met een beroepsinkomen niet uitvoeren in 2013. De controles 
op cumulatie worden in 2014 uitgevoerd, maar door het ontbreken van de preventieve con-
troles zullen vermoedelijk meer terugvorderingen291 plaatsvinden.

De RVP kon tijdens het onderzoek geen cijfers bezorgen over de terugvorderingen naar 
aanleiding van controles op cumulatie292.

3 Uitvoering van de hervormingen in 2015

Een aantal van de aangekondigde maatregelen moeten nog operationeel worden gereali-
seerd, zijn (nog) niet in werking getreden of moeten nog in regelgeving worden uitgewerkt.

3.1 Hervorming van het overlevingspensioen
Om de inactiviteitsval, voornamelijk bij jonge weduwen, tegen te gaan, voert de regering 
een activerende overgangsuitkering in die bij overlijdens vanaf 1 januari 2015 het overle-
vingspensioen vervangt voor personen jonger dan 45 jaar293. Na 31 december 2015 wordt die 
leeftijdsgrens geleidelijk opgetrokken tot 50 jaar bij overlijden van de partner ten vroegste 
op 1 januari 2025294.

De overgangsuitkering wordt toegekend voor 12 maanden of voor 24 maanden indien er 
kinderen ten laste zijn en kan worden gecumuleerd met een inkomen uit een beroepsacti-
viteit, een sociale uitkering of een overlevingspensioen295 op grond van een activiteit van 
dezelfde overleden echtgeno(o)t(e). De overgangsuitkering kan echter pas worden toege-
kend na één jaar huwelijk296.

Na afloop van de overgangsuitkering en bij gebrek aan een baan of een ander vervangings-
inkomen, wordt het recht op een werkloosheidsuitkering geopend zonder wachttijd en met 

290 Koninklijk besluit van 28 mei 2013.
291 Voor terugvorderingen naar aanleiding van controles op cumulatie is de verjaringstermijn drie jaar (art. 21, § 3 van 

de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden 
onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden).

292 Meer informatie hierover is te vinden in het artikel “RVP: Terugvorderingen van onverschuldigde bedragen” in deel 
ii van dit Boek.

293 Wet van 5 mei 2014 tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de over-
gangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in 
behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen.

294 In geval van overlijden vóór 1 januari 2015 blijven de vroegere rechten op een overlevingspensioen behouden.
295 Dit betreft dan een buitenlands overlevingspensioen of een overlevingspensioen uit een andere Belgische pensi-

oenregeling.
296 Een periode van wettelijk samenwonen, onmiddellijk voorafgaand aan het huwelijk, kan worden meegeteld voor 

de minimumduur van één jaar huwelijk.
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een aangepaste begeleiding naar een job. Een langdurig werkloze weduwnaar/weduwe zal 
na de overgangsperiode uiteindelijk in het stelsel van “werkloosheid derde periode” belan-
den, wat voor een lager pensioen zal zorgen.

Deze maatregel zou een besparing van ongeveer 12 miljoen euro in 2020 moeten opleve-
ren297. Het Rekenhof merkt op dat die besparing echter enkel berekend is in het pensioen-
stelsel en niet in de sociale zekerheid (bv. extra werkloosheidsuitgaven) als geheel. Het kan 
nuttig zijn de toekomstige leeftijdsgrens van 50 jaar af te stemmen op de leeftijd voor de 
activering van oudere werknemers in de deelstaten. Ten slotte vermeldt de wettekst niet 
wat na afloop van de overgangsuitkering moet gebeuren als de begunstigde in het buiten-
land woont.

3.2 Geleidelijke versoepeling van de eenheid van loopbaan
Het beginsel van eenheid van loopbaan houdt in dat bij de pensioenberekening rekening 
wordt gehouden met maximaal een volledige loopbaan. Tot en met 2014 is een volledige 
loopbaan gelijk aan 45 kalenderjaren. Zodra een werknemer meer dan 45 loopbaanjaren 
heeft, wordt de loopbaan beperkt tot de 45 voordeligste jaren. De wet van 19 april 2014298 
versoepelt dat beginsel door te werken met voltijdse dagequivalenten in plaats van kalen-
derjaren. Vanaf 1 januari 2015 is een volledige loopbaan gelijk aan 14.040 voltijdse dagequi-
valenten299. Als iemand meer dan 14.040 voltijdse dagequivalenten in zijn loopbaan heeft, 
worden de dagen die het minste bijdragen uit de pensioenberekening verwijderd.

Door deze gewijzigde aanpak zullen werknemers met veel deeltijdse arbeid en/of met onvol-
ledige loopbaanjaren minder snel de eenheid van loopbaan overschrijden en dus minder snel 
worden geconfronteerd met het schrappen van een deel van hun loopbaan bij de pensioen-
berekening. Dit zal een positieve invloed hebben op de hoogte van hun pensioen. Zo ziet 
bijvoorbeeld een werknemer die gedurende 50 jaar halftijds werkte, onder de oude regels, vijf 
jaar geschrapt van zijn loopbaan. Voor die vijf jaar krijgt die werknemer geen pensioen. Onder 
de nieuwe regels wordt het totaal aantal voltijdse dagen in aanmerking genomen. In dit geval 
heeft die werknemer 7.800 voltijdse dagequivalenten300, wat onder de grens blijft, zodat de 
werknemer een pensioen ontvangt voor alle gewerkte dagen in zijn loopbaan301.

Deze wijziging geldt zowel voor het werknemersstelsel als voor gemengde pensioenen 
werknemer – ambtenaren302. Ze zou voor het werknemersstelsel meer dan 10 miljoen euro303 
extra kosten in 2020.

297 RVP, 2013, document BC/2013/155. 
298 Wet van 19 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers reke-

ning houdend met het principe van de eenheid van loopbaan.
299 Een volledig voltijds loopbaanjaar omvat in een zesdagenstelsel 312 werkdagen per jaar: 14.040 voltijdse dagequi-

valenten = 45 jaar x 312 voltijdse dagequivalenten/jaar.
300 7.800 voltijdse dagequivalenten = 50 jaar halftijds werken = 50 jaar x 156 dagen/jaar.
301 Voor een kleine groep zou het nieuwe systeem nadeliger kunnen zijn omdat onder de oude regelgeving een loop-

baan van 45,9/45 jaren getolereerd werd en nu de grens strikt op 14.040 dagen ligt.
302 De eenheid van loopbaan in het zelfstandigenstelsel is behandeld in een afzonderlijke wet: wet van 24 april 2014 tot 

wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het 
beginsel van eenheid van loopbaan.

303 De analyses van deze meerkost zijn gemaakt door de studiedienst van de RVP op basis van onder andere bevol-
kingsvooruitzichten van het Planbureau. Tussen 2015 en 2020 stijgen de geschatte meerkosten van ongeveer 
910.000 euro naar 10.124.000 euro. (RVP, document BC/2013/156).
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3.3 In aanmerking nemen van de laatste maanden van de beroepsloopbanen
In tegenstelling tot het stelsel van ambtenaren, worden in de werknemersloopbaan de 
maanden uit het jaar waarin het pensioen ingaat, niet opgenomen in de pensioenbereke-
ning. Met het oog op de harmonisering van alle stelsels heeft de regering beslist om dat wel 
te doen.

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015, zullen de laatste maanden van het jaar 
waarin het pensioen ingaat, in aanmerking worden genomen304. Het loon waartegen deze 
maanden zullen worden gewaardeerd, is gebaseerd op de som van de werkelijke, fictieve en 
forfaitaire lonen van het jaar vóór het ingangsjaar.

De RVP zal hierdoor een groter deel van het pensioen moeten berekenen op basis van fic-
tieve en forfaitaire lonen. De werkelijke lonen of vervangingsinkomens van het jaar vóór het 
ingangsjaar van het pensioen zijn immers ten vroegste bekend tegen het laatste kwartaal 
van dat ingangsjaar. De pensioenen die ingaan in de eerste drie kwartalen van een jaar 
zullen dus gebaseerd zijn op een fictief of forfaitair loon voor zowel het ingangsjaar als het 
daaraan voorafgaande jaar.

Deze nieuwe werkwijze zal de pensioenuitgaven doen stijgen. Zo worden meer dagen recht-
streeks meegeteld in de pensioenberekening en zullen de extra dagen er onrechtstreeks 
voor zorgen dat meer personen voldoen aan de loopbaanvoorwaarden voor een minimum-
pensioen. Deze effecten leiden in 2015 samen tot een meerkost van ongeveer 4 miljoen euro, 
die in 2020 oploopt tot 38,6 miljoen euro305.

3.4	 Hervorming	van	het	gewaarborgd	minimumpensioen
Het gewaarborgd minimumpensioen wordt vanaf 1 januari 2015 hervormd306. De periodes 
waarin iemand als werknemer in het buitenland307 heeft gewerkt, worden meegeteld. De 
loopbaanvoorwaarden worden gecontroleerd vóór de beperking tot de eenheid van loop-
baan. Door deze wijzigingen zullen meer gepensioneerden in aanmerking komen voor een 
minimumpensioen.

De uiteindelijk aangenomen hervorming is beperkter308 dan het ontwerp goedgekeurd door 
de sociale partners in het beheerscomité van de RVP309. De RVP heeft echter enkel de bud-
gettaire weerslag van die oorspronkelijk voorgestelde hervormingen berekend.

3.5 Pensioenmotor
De regering wenst één aanspreekpunt om de (toekomstige) gepensioneerden over hun loop-
baan en pensioenrechten in alle pensioenstelsels te informeren. Het project “Pensioenmo-

304 Wet van 19 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers.

305 RVP, 2013, document BC/2013/158.
306 Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering 

van de artikelen 33, 33 bis , 34 en 34 bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale 
sector. 

307 Beperkt tot die landen waarvoor de Europese verordeningen gelden of waarmee bilaterale overeenkomsten van 
sociale zekerheid gesloten zijn. Cfr. art. 2 van het KB 18 maart 2014.

308 In de oorspronkelijke ontwerpen werd onder andere voorgesteld om ook de loopbaan als ambtenaar te laten mee-
tellen voor het bereiken van de loopbaanvoorwaarden.

309 RVP, 2013, document BC/2013/159.
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tor”, dat de RVP, het RSVZ en de PDOS daartoe samen in 2013 hebben opgestart, wordt in 
fasen uitgewerkt. Het doel is de realisatie van een gemeenschappelijke databank van pensi-
oenverzekeringselementen, een gecoördineerde berekening van de ingangsdatum van het 
pensioen en de verdere uitbouw van de tool MyPension voor de burger over de verschillende 
pensioenstelsels heen.

Het project heeft echter vertraging opgelopen wegens onderfinanciering in 2013. Het kan 
vooralsnog niet volledig worden uitgevoerd omdat de RVP nog niet over alle nodige gege-
vens beschikt. De RVP heeft daartoe contacten met de vzw SIGeDIS en de RVA gelegd310. 
De financiering voor de komende jaren, 2014 en 2015, is gepland vanuit reserves van de vzw 
SIGeDIS311.

4	 Conclusie

De Rijksdienst voor Pensioenen heeft in 2013 en 2014 een aantal pensioenhervormingen van 
het regeerakkoord van 1 december 2011 uitgevoerd. Het onderzoek van het Rekenhof toont 
aan dat de RVP zo veel mogelijk de uitvoering nauw opvolgde. De laattijdige wijzigingen 
aan de regelgevingen, de complexe overgangsregelingen en de noodzaak aan nieuwe gege-
vensstromen vanuit de RVA over gelijkgestelde periodes bemoeilijkten echter de uitvoering 
van de operationele taken.

Die problemen bij de uitvoering vertaalden zich hoofdzakelijk in de latere verwerking en 
validatie van de loopbaaninformatie van 2012, in de vertraging van of het niet uitvoeren van 
bepaalde controles bij de cumulatie van pensioenen met een beroepsinkomen of een sociale 
uitkering en in het gebrek aan automatisering bij bepaalde pensioenaanvragen- of ramin-
gen wegens o.a. de onzekerheid over de definitieve regelgeving. Zo heeft de RVP een aantal 
maanden geen ramingen meer verzonden naar toekomstige gepensioneerden. Het gebrek 
aan automatisering leidde tot meer werklast en verhoogde het risico op fouten.

Niettemin heeft de RVP binnen korte termijn na de publicatie van de verschillende regel-
gevingen de berekeningsprogramma’s aangepast. Een uitzondering is de invoering van de 
vernieuwde pensioenbonus die vanaf 1 januari 2014 geldt maar al in 2013 vóór de publicatie 
ervan operationeel was. De beoogde harmonisatie van de pensioenstelsels is echter nog 
niet bereikt. Zo zijn er nog verschillen in de regelgeving over de cumulatie van een pensioen 
met een beroepsinkomen tussen het stelsel voor zelfstandigen en dat voor werknemers.

Een aantal pensioenhervormingen moeten nog in 2015 worden uitgevoerd of zijn nog niet 
volledig operationeel. De weerslag van die hervormingen is nog onzeker en is moeilijk in te 
schatten.

Het Rekenhof stelt vast dat de pensioenhervormingen in 2013 en 2014 doorgaans een be-
perkt budgettair effect hebben of wegens gebrek aan beschikbare (beheers)informatie 

310 RVP, 2014, document BC/2014/49bis, “verslag van het overleg van 25 maart 2014 in toepassing van artikel 8 § 3 van 
het KB van 3 april 1997”.

311 Brief van 13 december 2013 van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen 
aan de voorzitters van het Begeleidingscomité en van het Beheerscomité van de vzw SIGeDIS.
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moeilijk te becijferen zijn. Statistische informatie over de pensioenhervormingen ontbreekt 
en de begrotingsdocumenten bevatten enkel beperkte budgettaire informatie.

De budgettaire effecten zijn voorlopig beperkt door de overgangsmaatregelen. Die stellen 
het volle effect van de hervormingen uit of stellen een aantal toekomstig gepensioneerden 
vrij van de toepassing van de hervorming. In de tweede plaats zijn de effecten beperkt 
omdat de hervormingen maar gelden voor de loopbaanperiodes na de inwerkingtreding. 
Hierdoor heeft de hervorming van gelijkgestelde periodes ten vroegste effect in 2014 en 
zelfs dan slechts voor 1/45e van een volledige loopbaan.

Hoewel de RVP wegens gebrek aan de nodige informatie moeilijk de financiële gevolgen van 
de hervormingen kan bepalen, beveelt het Rekenhof aan dat de dienst tracht de implica-
ties van iedere hervorming afzonderlijk en van alle hervormingen als geheel op te volgen. 
Bijhouden van meer gedetailleerde statistische informatie en het eventueel samenstellen 
en opvolgen van een representatieve steekproef van werknemers/gepensioneerden kunnen 
daarbij een optie zijn. In samenspraak met de beleidsmakers en de andere actoren binnen 
de sociale zekerheid kan ook worden gezocht naar een manier om de implicaties over de 
verschillende domeinen van de sociale zekerheid te analyseren.

Om redenen van efficiëntie en rechtszekerheid beveelt het Rekenhof aan nieuwe regelge-
ving zo weinig mogelijk retroactief in werking te laten treden.

5 Antwoord van de RVP

In zijn antwoord beaamt de RVP dat een laattijdige publicatie van de regelgeving de ad-
ministratie voor veel praktische problemen stelt. Het tijdig en correct implementeren van 
de hervormingen 2013 was slechts mogelijk door de inzet van de medewerkers, het flexibel 
anticiperen op een reglementering die nog moest komen en een goede samenwerking met 
de beleidscel van de minister.

De implementatie van de hervormingen met ingang van 2015, waarvan de laatste uitvoe-
ringsbesluiten in juli 2014 werden gepubliceerd, is nu volop aan de gang.

Om in de toekomst vlotter geïntegreerde cijfergegevens te kunnen afleveren, zoals die re-
cent vaak werden gevraagd door o.m. de regering en de Pensioencommissie, wil de RVP 
samen met de PDOS en de RSVZ middelen vinden om een overkoepelend kenniscentrum 
uit te bouwen.



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

DE
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RSZ: detachering van  
werknemers in het kader van 
de Europese regelgeving
De detachering van werknemers binnen de Europese Unie maakt gestaag opgang en past 
binnen het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitalen en personen. Een 
gedetacheerde werknemer blijft onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan de sociale 
zekerheid van het land van oorsprong (de detachering mag niet langer dan 24 maanden 
duren, er moet een organieke band blijven met een werkgever die hoofdzakelijk actief is in 
het land van oorsprong…).

De Belgische federale sociale inspectiediensten worden geconfronteerd met problemen van 
sociale fraude, oneerlijke concurrentie en zwartwerk. De procedure voor de betwisting van 
A1-formulieren waarbij onregelmatigheden worden vermoed, is het enige wettelijke middel 
om valse detacheringen te bestrijden. Opvolging aanbevelingen

Sinds 2007 moeten buitenlandse werknemers hun activiteiten in België aangeven en dank-
zij die Limosa-aangifte heeft de RSZ een duidelijk zicht op de omvang en de aard van de 
detacheringen.

Aanbevelingen Boek 2013
(p. 154-174) Stand van zaken op 31 mei 2014

gerichte controles voeren naar detache-
ringsfraude.

De ministerraad van 28 november 2013 keurde een 
actieplan goed in de strijd tegen de frauduleuze de-
tachering van EU-werknemers in België (Actieplan 
tegen sociale dumping). Dat plan voorziet in gerichte 
controles. De Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst (SIOD) wil in 2014, 1.500 controles toespitsen 
op dat soort van fraude. De RSZ en de RVA stellen 
met behulp van datamining (Limosa, aangifte van 
werken, Checkinatwork) lijsten van potentiële con-
troledoelen op. Op basis daarvan worden controles 
geselecteerd en geprogrammeerd.

Een specifieke controlemethode ontwikke-
len voor detacheringsdossiers. 

Het plan voorziet in een controlemethode. De con-
troles met betrekking tot de sociale dumping worden 
elke maand uitgevoerd door arrondissementscellen 
waarin arbeidsauditeurs samenwerken met federale 
inspecteurs. Er is voorafgaand overleg gepland met 
de arbeidsauditeur.
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Zorgen voor meer coördinatie tussen de di-
verse inspectiediensten.

De maandelijkse controles versterken de coördinatie 
tussen de inspectiediensten. Ze zijn gestructureerd 
door middel van instructies en door de SIOD geva-
lideerde vaststellingsformulieren. Die formulieren 
worden gebruikt door de diverse inspectiediensten 
die in arrondissementscellen werken en zijn vertaald 
in de belangrijkste Europese talen. Ze vervangen 
de hoorzittingsformulieren en bevatten korte en 
gesloten vragen (ja/nee) die tot doel hebben situa-
ties waarbij een risico op fraude bestaat, globaal af 
te bakenen. De ondervraging van de werknemer is 
vereenvoudigd en maakt het mogelijk de vaststellin-
gen te benutten, zelfs als er geen beëdigde vertaler 
aanwezig is.

Elke controle leidt tot de opmaak van een debrie-
fingformulier, dat naar de SIOD wordt gestuurd en 
dat de controleresultaten in verband met sociale 
dumping vermeldt (informatie en vaststellingen van 
onregelmatigheden of overtredingen inzake sociale 
dumping). Op basis van die formulieren worden door 
de gespecialiseerde cellen dossiers geselecteerd en 
stellen ze de dienst aan die bepaalde onderzoeken 
meer diepgravend moet uitspitten.

In het kader van het actieplan tegen sociale dum-
ping werd een federale expertisecel samengesteld. 
Inspecteurs uit gespecialiseerde structuren binnen 
de FOD Werkgelegenheid (cel Covron – 20 mede-
werkers), de FOD Sociale Zekerheid (cel GOT van 
de dienst Sociale Inspectie – 26 medewerkers) en de 
RSZ (analyse- en detectieteam, Inspectie en dienst 
Internationale Betrekkingen – 6 medewerkers) ver-
lenen hun deskundigheid bij complexe dossiers. In 
de federale expertisecel zitten ook vertegenwoor-
digers van de RVA en van het RSVZ (die worden bij 
de controles betrokken voor het probleem van de 
schijnzelfstandigen).
Die controlestructuur omvat ook een strategisch 
comité dat toeziet op de werking van de arrondis-
sementscellen en de cel Sociale Dumping, en dat 
instaat voor de opvolging van de werkzaamheden 
en voor de rapportering ten aanzien van de regering 
(debriefingformulier). Binnen het strategisch comité 
is voorzien in een maandelijkse rapportering over de 
acties.
Een feedbackformulier dat zowel door de RSZ, door 
de SIOD, door de RVA als door de algemene directie 
Toezicht op de Sociale Wetten wordt gebruikt, laat 
ook toe een advies te formuleren over de kwaliteit 
van het gekozen controledoel. Het formulier wordt 
verwerkt door Smals (IT-platform Genesis voor de 
federale inspectiediensten). De SIOD benut de vast-
stellingen die op de achterzijde van het formulier zijn 
vermeld om de terreinervaring in kaart te brengen 
en toekomstige selectie te verbeteren.

Een specifieke vorming over Europese deta-
chering voorstellen aan de inspecteurs

Begin 2014 zijn voor alle federale inspectiediensten 
opleidingen georganiseerd over het actieplan tegen 
sociale dumping.
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De dienst internationale Betrekkingen van 
de RSZ informeren over gevallen van ver-
moedelijke fraude, vastgesteld door inspec-
teurs van de RSZ, zodat de dienst Interna-
tionale Betrekkingen de geldigheid van de 
A1-detacheringsformulieren kan betwisten

Bij de RSZ is een procedure ingesteld voor de op-
volging van dossiers waarbij het A1-formulier werd 
betwist door de inspectie. De controledienst van de 
RSZ centraliseert alle verslagen die voortvloeien uit 
onderzoeken met vragen om bijdragen te regulari-
seren (F35) en regulariseert de bijdragen als alle ele-
menten in het dossier dat mogelijk maken. Hij kan 
ook bijkomende informatie opvragen en in functie 
daarvan de dossiers naderhand regulariseren, of 
zonder gevolg klasseren. Als er twijfel bestaat over 
de interpretatie, worden de dossiers naar de dienst 
Internationale Betrekkingen van de RSZ gestuurd, 
die 20 dagen de tijd heeft om te antwoorden. De 
termijn kan worden opgeschort in afwachting van 
bijkomende inlichtingen vanuit Belgische inspectie-
diensten of andere Europese diensten.
De controledienst van de RSZ stelt statistieken op 
over de resultaten van de acties tegen sociale dum-
ping.

Systematisch rekening houden met de dos-
siers die de algemene directie Toezicht op 
de Sociale Wetten van de FOD Werkgele-
genheid naar de RSZ stuurt en daartoe één 
enkel contactpunt aanwijzen. 

Met de dossiers van de algemene directie wordt re-
kening gehouden dankzij de debriefing over de actie 
van de arrondissementscel.

Systematisch nagaan of de detacherings-
voorwaarden vervuld zijn indien bij ontbre-
ken van het A1-formulier de procedure voor 
automatische onderwerping aan de Belgi-
sche sociale zekerheid wordt toegepast.

De controlemethode die vervat is in het actieplan 
tegen sociale dumping heeft de kwaliteit van de dos-
siers van de inspectiediensten verbeterd. De dossiers 
die de dienst Sociale Inspectie aan de RSZ bezorgt, 
zijn dossiers waarbij het A1-formulier werd ingetrok-
ken na een omstandige procedure (vaststellingen, 
opmaak van een pro justitia…).

De A1-formulieren systematisch betwisten 
als er twijfel is over de geldigheid ervan en 
systematisch een beroep doen op de andere 
fasen van de procedure voor de betwisting 
van A1-formulieren als de bevoegde instel-
lingen van het land van oorsprong niet ant-
woorden.

De gereviseerde richtlijn 96/71/EG over de de-
tachering van werknemers (goedgekeurd op 
16 april 2014 in plenaire zitting van het Europees 
Parlement) verschaft de lidstaten middelen om na te 
gaan of een detachering echt is of vals. Artikel 9 gaat 
over de administratieve gegevens en de controlege-
gevens die de lidstaten kunnen eisen. De aangifte die 
voorafgaat aan het in dienst nemen van buitenland-
se werknemers (in België is dat de Limosa-aangifte) 
wordt daardoor versterkt. er kan gevraagd worden 
naar elementen zoals de aard van de diensten, de 
adressen van de werkplekken, het aanduiden van 
een contactpersoon. De gegevensuitwisseling tus-
sen lidstaten zou daardoor vlotter moeten verlopen. 
Die elementen dragen bij tot een meer systematisch 
gebruik van de procedure voor de betwisting van A1-
formulieren.
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RSZ: toezicht op de sociale  
secretariaten
Sociale secretariaten zijn erkende instellingen die door groepen van werkgevers zijn opge-
richt en als mandatarissen van die werkgevers optreden. Ze helpen de aangesloten werkge-
vers om hun sociale verplichtingen te vervullen. In ruil daarvoor genieten de sociale secre-
tariaten termijnen om de bijdragen van hun aangesloten leden aan de RSZ door te storten. 
Nagenoeg 90 % van de werkgevers is aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat. De RSZ 
voert verschillende soorten controles uit om na te gaan of de sociale secretariaten hun op-
dracht tot een goed einde brengen. In de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders werd in 2009 een artikel 27bis ingevoegd om de RSZ homogene 
controles te laten uitvoeren, met als doel een kwaliteitsbarometer in het leven te roepen om 
de prestaties van de sociale secretariaten te kunnen meten.

Aanbevelingen van het boek 2013
(p. 121-134) Stand van zaken op 31 mei 2014

Een kwaliteitsbarometer invoeren om de 
prestaties van elk van de sociale secretariaten 
te kunnen meten.

De besprekingen tussen de RSZ en de Unie van So-
ciale Secretariaten over de finalisering en de vali-
dering van het project “kwaliteitsbarometer” en de 
indicatoren daarvan zijn nog aan de gang.

In afwachting van de kwaliteitsbarometer en 
van de indicatoren de gegevens van de in-
spectie benutten (anomalieën vastgesteld bij 
de controle van de aangiften) om een over-
koepelend beeld te hebben van de werking 
van de sociale secretariaten en om gerichte 
controles te kunnen uitvoeren. 

er werd geen globaal evaluatieverslag over de wer-
king van de sociale secretariaten aan het beheers-
comité van de RSZ voorgelegd. De controles van 
de inspectie van de sociale secretariaten, namelijk 
de controles van de stilzwijgende werkgevers, de 
financiële en administratieve technische controles, 
werden voortgezet, maar zonder globalisering van 
de resultaten.

een grondige analyse van de rekeningen van 
de sociale secretariaten maken om te contro-
leren dat de termijnen voor het doorstorten 
van alle bijdragen aan de RSZ worden nage-
leefd.

Het Rekenhof formuleert nieuwe aanbevelingen 
(zie “RSZ: financiering van de sociale secretariaten 
en controle van de transiterende bijdragen” in deel 
III van dit Boek).
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RSZ: hoofdelijke aansprakelijk-
heid en inhouding op factuur in 
het kader van de sociale schul-
den (“artikel 30bis”)
De opdrachtgevers en de aannemers uit de vastgoedsector (bouwen, verbouwing, tuinaan-
leg, schoonmaak…) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van hun onder-
aannemers. Het systeem steunt op de unieke werfmelding (UWM) die de hoofdaannemer 
moet indienen. Die omvat de lijst van de onderaannemers, de plaats en de duur van de 
werkzaamheden.

De hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht de opdrachtgevers en de aannemers 35 % van 
het bedrag van de werken dat de onderaannemers factureren, in te houden ten voordele van 
de RSZ als deze onderaannemers sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Het Rekenhof heeft daarover aanbevelingen geformuleerd in zijn Boek 2012 over de Sociale 
Zekerheid (p. 205-218). Het heeft een eerste opvolging van die aanbevelingen gemaakt in 
zijn Boek 2013 (p. 185-186). Het onderzoekt nu opnieuw hoe het staat met de uitvoering 
ervan op 31 mei 2014.

Aanbevelingen van het Boek 2012
(p. 205-218) Stand van zaken op 31 mei 2014

meer bekendheid geven aan het stel-
sel van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
De benaming “unieke werfmelding” 
aanpassen en informatiecampagnes 
opzetten.

De unieke werfmelding (UWM) heet voortaan aangifte van 
werken (AVW). Die naamverandering is er gekomen toen 
het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijk-
heid werd uitgebreid naar de sector van de bewakings- en/
of toezichtsdiensten en de vleessector.
De portaalsite van de sociale zekerheid is aangepast om 
het stelsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid, en vooral 
het toepassingsgebied ervan, beter bekend te maken. Op 
de site worden de betrokken vastgoedwerken (onderhoud, 
tuinaanleg…) duidelijk opgelijst.
Doordat de aanwezigheden op de werven sinds 
1 april 2014 verplicht moeten worden geregistreerd, konden 
de betrokken werkgevers zich overigens goed informeren 
over het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Die 
registratie geldt enkel voor de werkgevers uit de vastgoed-
sector. Ze gebeurt op de werf of op de portaalsite van de 
sociale zekerheid via de beveiligde onlineapplicatie Checki-
natwork, die alle nuttige info voor de werkgever bevat.
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In de loop van de informatiesessie over de registratie van de 
aanwezigheden (februari/april 2014) heeft de RSZ duidelijk 
de link gelegd tussen de hoofdelijke aansprakelijkheid, de 
inhouding op factuur van artikel 30bis en het toepassings-
gebied van dat laatste, dat betrekking heeft op werken in 
de vastgoedsector.
De portaalsite heeft hierover een FAQ-rubriek (veelgestelde 
vragen), onder andere over de aard van de aan te geven ac-
tiviteiten.
De aanbestedende overheden moeten zich net zoals firma’s 
uit de privésector ervoor hoeden een beroep te doen op 
vennootschappen die de sociale wetgeving overtreden. Ze 
werden bijgevolg ook gesensibiliseerd voor de problema-
tiek van de hoofdelijke aansprakelijkheid. In 2013 hebben 
Agoria en Fedelec (elektrotechnische ondernemers) ove-
rigens een opleiding gegeven die focuste op artikel 30bis 
(werfmelding, inhouding op factuur en hoofdelijke aanspra-
kelijkheid).
Aangezien het toepassingsgebied van de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid werd verruimd naar de bewakingssector en 
de vleessector, moeten in die sectoren ook de werken wor-
den aangegeven en moeten er inhoudingen op factuur ge-
beuren. De nodige informaticatoepassingen daarvoor zijn 
ter beschikking op de portaalsite van de sociale zekerheid.
De RSZ-gegevensbank die de opdrachtgevers en de onder-
aannemers moeten raadplegen als ze bouwheer zijn, ver-
meldt of de werkgever die voor de werken verantwoordelijk 
is, al dan niet sociale bijdragen verschuldigd is. Ze omvat 
voortaan alle werkgevers uit de vastgoedsector (50.000 à 
52.000), uit de bewakingssector (200) en uit de vleessector 
(1.000). Het Rekenhof merkt trouwens op dat het bedrag 
dat de RSZ bij wijze van inhoudingen op de financiële reke-
ning heeft ontvangen, in 2013 is gedaald (57,4 miljoen euro 
tegenover 65,8 miljoen in 2012).

De naleving van de verplichting van 
de inhouding op factuur beter con-
troleren.

Bij de initiële audit had de RSZ gesteld dat hij personeel kon 
heroriënteren om de databank “inhoudingen op factuur” te 
kruisen met de databank “UWM”. Dat kruisingsproject staat 
in de steigers.
In november 2013 besloten het TADT (transversaal orgaan 
van de RSZ voor het opsporen van fraude) en de innings-
dienst dat Smals in een eerste fase de databank “aangifte 
van werken” zou kruisen met de databank “inhoudingen op 
factuur”. De inningsdienst moet de resultaten van die krui-
sing (3.000 werkgevers gedetecteerd) nog analyseren om 
ze te verfijnen. Hij zal de relevante gevallen doorspelen aan 
de dienst Bijzondere Invorderingen DBI/TADT om ze te con-
troleren. Op termijn moeten geautomatiseerde analyses 
kunnen worden uitgevoerd.
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Meer een beroep doen op de hoofde-
lijke aansprakelijkheid.

In het kader van de notificaties van de begroting 2013 (mi-
nisterraad van 30 november 2012) kreeg de RSZ extra mid-
delen (voor personeel en informatica-investeringen) om de 
hoofdelijke aansprakelijkheid uit te breiden naar andere 
sectoren en om de aanwezigheden te registreren.
De inningsdienst beheert de aangiften van werken en de 
inhoudingen op factuur. Hij werd versterkt met drie per-
soneelsleden in december 2013 en januari 2014. De dienst 
plant ook in 2014 tien personen in dienst te nemen voor 
het artikel 30bis (onroerend goed), artikel 30ter (bewaking, 
vleessector) en de registratie van de aanwezigheden. In fe-
bruari 2014 waren er al vier aanwervingen gebeurd, de zes 
andere lopen.
De directie Bijzondere Invorderingen (DBI) heeft drie admi-
nistratieve personeelsleden en een jurist in dienst genomen 
om alle dossiers 30bis/ter op te volgen. Ze past voortaan het 
principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid en de sancties 
bij ontbrekende inhoudingen op factuur toe zodra de afde-
ling Faillissementen de datum van het faillissement heeft 
bevestigd. ten tijde van de initiële audit screende de DBi 
nog het Belgisch Staatsblad op zoek naar uitspraken van 
faillissementen in de vastgoedsector. De bevestiging van 
het faillissement is dus een vooruitgang.
De inspectie moet de controles (ter plaatse) van de verplich-
ting om werken aan te geven opdrijven.

De toestand van de niet in België ge-
vestigde ondernemingen opnieuw 
onderzoeken.

De verplichtingen waaraan buitenlandse ondernemingen 
(Europese Unie en andere) en buitenlandse onderaanne-
mers in de vastgoedsector onderworpen zijn, zoals de ver-
plichting om te beschikken over een ondernemingsnummer 
in België en de elektronische aangifte van werken, omka-
deren de toestand van de niet in België gevestigde onder-
nemingen.
Sinds 1 april 2014 geldt voor onroerende werken van 
800.000 euro of meer de verplichting om de aanwezighe-
den op tijdelijke of mobiele werven te registreren.
De getrapte hoofdelijke aansprakelijkheid waaraan de 
bouwheer, de aannemers en de onderaannemers van in 
België gevestigde ondernemingen onderworpen zijn, en de 
toepassing van strafsancties (oktober 2014) bij overtreding 
van de verplichting om de aanwezigheden te registreren, 
zijn maatregelen die de controlemiddelen van de federale 
inspectiediensten versterken.
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RVP: evaluatie van het  
“intern recht” voor grens-  
en seizoenwerknemers
Een Belgische grens- of seizoenwerknemer heeft voor zijn grens- of seizoenarbeid recht op 
een pensioen “intern recht”. Dat Belgische internrechtpensioen wordt berekend op basis 
van de loopbaan in België en van de loopbaan als grens- of seizoenwerknemer alsof die laat-
ste loopbaan ook in België plaatsvond. Als de som van het zuiver binnenlandse Belgische 
pensioen en het buitenlandse pensioen lager is dan het internrechtpensioen, dan betaalt 
de Belgische staat het verschil in de vorm van een aanvulling. Die aanvulling wordt niet 
gedekt door enige bijdrage en is onder andere afhankelijk van de hoogte van het buiten-
lands pensioen. De tijdens het onderzoek geldende regelgeving bevatte een aantal onvolko-
menheden en leidde tot steeds hogere uitgaven door de zich wijzigende maatschappelijke 
context. Zo hadden besparingen op pensioenen in de buurlanden – bv. door het optrekken 
van de wettelijke pensioenleeftijd – een hogere uitgave in België tot gevolg. Een grondige 
evaluatie en bijsturing van dit specifieke pensioenstelsel drong zich dan ook op.312

Tijdens de audit werd ook vastgesteld dat door de invoering van een nieuwe betalings-
software begin 2012 de RVP niet meer in staat was om op korte termijn informatie aan te 
leveren over de uitgaven intern recht (Boek 2013 p. 109-116).

Aanbevelingen Boek 2013
(p. 115 -116) Stand van zaken op 31 juli 2014

Ervoor zorgen dat de uitbetaalde aan-
vullingen opnieuw op een eenvoudige 
manier kunnen worden opgevolgd.

De RVP kan nu de uitbetaalde aanvullingen opnieuw op-
volgen.

Samen met de politieke beleidsmakers, 
het internrechtpensioen grondig evalu-
eren en bijsturen o.m. in het licht van de 
maatschappelijke evoluties.

De RvP heeft een interne evaluatie uitgevoerd van het in-
ternrechtpensioen en in samenwerking met de beleidscel 
van de minister van Pensioenen een voorontwerp van wet 
tot hervorming van de grenswerknemersregeling en het 
bijhorende koninklijk besluit uitgewerkt. Deze werden 
besproken op de Ministerraad van 19 december 2013 en 
vervolgens verwezen naar een latere Ministerraad. De 
voorstellen werden nog niet in definitieve regelgeving 
omgezet.
Een minder vergaande hervorming, ingevoerd door de wet 
van 15 mei 2014312, bepaalt dat vanaf 1 januari 2015 een 
vermindering van het buitenlandse pensioen enkel tot een 
hogere aanvulling op het Belgische pensioen kan leiden als 
die vermindering een gevolg is van een wijziging van de in 
aanmerking genomen verzekeringstijdvakken.

312 Wet van 15 mei 2014 betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensi-
oen van hun langstlevende echtgenoot.
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Schadeloosstellingsfonds voor 
Asbestslachtoffers: werking en 
financiering
Het Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers (hierna: Asbestfonds) is organiek op-
genomen in het Fonds voor Beroepsziekten. Sinds zijn oprichting in april 2007 heeft het 
Asbestfonds aanzienlijke reserves opgebouwd. Op 31 december 2010 ging het om nagenoeg 
50 miljoen euro (Boek 2011, p. 98-104).

Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2012 (p. 276) en in zijn Boek 2013 (p. 195) verslag uitgebracht 
van zijn opvolging.

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 103) Gerealiseerd op 30 juni 2014

De accumulatie van de reserves analy-
seren in het licht van de evolutie van de 
uitgaven van het asbestfonds.

De wetgever heeft zich nog altijd niet uitgesproken over 
de structurele overfinanciering van het Asbestfonds, 
noch over de eventuele bestemming van de reserves van 
dat fonds. Op 31 december 2013 beliepen die reserves 
61,3 miljoen euro.
De begroting 2014 voorziet in een jaarlijkse staatstoe-
lage van tien miljoen euro en in bijdragen ten belope van 
12,5 miljoen euro, wat neerkomt op 22,5 miljoen euro aan 
ontvangsten, terwijl er een bedrag van 13,1 miljoen euro 
aan uitgaven is ingeschreven om asbestslachtoffers te 
vergoeden.
De wet van 26 februari 2014 houdende wijziging van de 
programmawet van 27 december 2006, breidt de tussen-
komsten van het Asbestfonds uit tot zieke personen die 
niet door het Fonds voor de Beroepsziekten worden ver-
goed. Volgens de berekeningen van het Asbestfonds zou-
den de nieuw gedekte kosten op jaarbasis naar schatting 
25.000 euro bedragen voor de zieken en 735.000 euro 
voor hulp van derden. De bedragen in kwestie doen geen 
afbreuk aan de aanbeveling van het Rekenhof.
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OISZ: invoering van een  
interne auditfunctie
De OISZ hebben gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof om de interneau-
ditfunctie verder uit te bouwen. Het college van de OISZ, dat daarbij een coördinerende rol 
vervult, heeft samen met een werkgroep ontwerpcharters opgesteld voor de interneaudit-
functie en de interneauditcomités in de OISZ (Boek 2011, p. 134-136). Het Rekenhof heeft 
deze aanbevelingen al opgevolgd in het Boek 2012 (p. 265) en het Boek 2013 (p. 177).313

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 136) Stand van zaken op 30 juni 2014

Het College van de OISZ moet zijn werkzaam-
heden op het vlak van interne audit voortzetten 
zodat de OISZ binnen het vooropgestelde kader 
kunnen starten met een interne audit of hun in-
terneauditfunctie verder kunnen aanpassen aan 
de voorgestelde ontwerpteksten.

Op 30 juni 2014 hebben alle OISZ (behalve de 
HVKZ en de DOSZ) een eigen of een gedeelde 
interneauditdienst. De budgettaire beperkingen 
beïnvloeden echter de verdere uitbouw van de 
interne auditdiensten.
Binnen het Platina-netwerk overlegden de 
OISZ in 2013 en in de eerste helft van 2014 o.m. 
over de risicoanalyse, de uitwisseling van audit-
plannen, het verloop van auditopdrachten en de 
single audit.
In 2013 werd het overleg over de auditcomités 
voortgezet. Het college van de OISZ heeft begin 
2014 ingestemd met twee modellen die worden 
voorgelegd aan de sociale partners.
Het eerste model omvat de oprichting van een spe-
cifiek auditcomité voor elke OISZ. Dat comité keurt 
het auditplan goed en volgt de auditrapporten op.
In het tweede model is er geen auditcomité op 
het niveau van de instelling, maar neemt het Al-
gemeen Beheer313 de taak van het auditcomité 
over met betrekking tot het auditplan en de au-
ditrapporten.
In beide modellen wordt gerapporteerd aan een 
gemeenschappelijk auditcomité van de OISZ dat 
enerzijds kennis neemt van de auditplannen en 
de jaarverslagen van de interneauditdiensten 
van de OISZ en dat anderzijds toeziet op de 
onafhankelijkheid, kwaliteit en methodologie 
van de interneauditdiensten. Als het Algemeen 
Beheer toeziet op de activiteiten van de audit-
dienst, zal het gemeenschappelijk auditcomité 
ook het auditplan aftoetsen met de vooropge-
stelde risico’s en zal ook worden toegezien op de 
werking van de dienst.
In het najaar van 2014 zullen de OISZ een keuze ma-
ken tussen de twee voorgestelde modellen, waarna 
kan gestart worden met de invoering ervan.

313 Dit begrip wordt in de documenten van het college gebruikt en verwijst naar de administrateur-generaal of zijn 
adjunct.
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DOSZ: beheer en organisatie
In zijn audit over het beheer en de organisatie van de overzeese sociale zekerheid drong het 
Rekenhof aan op een financiële analyse van het stelsel. Het Hof vroeg ook dat maatregelen 
zouden worden genomen om te voorkomen dat de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
(DOSZ) een achterstand oploopt in moderniseringsprojecten.

Op 12 juli 2013 besliste de Ministerraad om vanaf 1 januari 2015 de DOSZ samen te voegen 
met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheids-
diensten (RSZPPO) in een nieuwe instelling. (Boek 2013, p. 103-108)314

Aanbevelingen Boek 2013 (p. 107) Stand van zaken op 30 juni 2014

Het Rekenhof dringt aan op een grondige finan-
ciële analyse van het stelsel, zodat in de nabije 
toekomst maatregelen kunnen worden geno-
men om het stelsel financieel in evenwicht te 
houden.

De DOSZ en de RSZPPO worden met ingang 
van 1 januari 2015 geïntegreerd in een nieuwe 
instelling, de Dienst voor de Bijzondere Sociale-
zekerheidsinstellingen (DIBISS)314. Door samen-
voeging van de enkelvoudige ondersteunende 
diensten worden schaalvoordelen gecreëerd.
In 2014 werd een actuariële studie naar de prijs-
stelling bij de DOSZ uitgevoerd en zijn de be-
sprekingen over de wijzigingen van de DOSZ- 
wetgeving gestart. Er wordt naar gestreefd om 
die nieuwe wetgeving in werking te laten treden 
op 1 januari 2016.

Voor de komende jaren zouden doelstellingen of 
voorlopige maatregelen moeten worden gefor-
muleerd, zodat de instelling geen bijkomende 
achterstand oploopt in moderniseringsprojec-
ten. Deze zouden ook moeten leiden tot een be-
tere dienstverlening aan de verzekerden.

In de bestuursovereenkomst van de nieuw op-
gerichte instelling zullen de nodige bepalingen 
worden opgenomen om alle nodige modernise-
ringsprojecten via een duidelijk tijdsplan te rea-
liseren.

314 Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels.
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