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Boek 2017
over de Sociale Zekerheid
Deel I

Budgettaire en financiële toestand 2016

In een eerste hoofdstuk van dit deel I worden de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2016 voorgesteld en vergeleken met 2015 en 2014. Het Rekenhof heeft daarvoor gebruik
gemaakt van de uitvoeringsgegevens voor 2014, 2015 en 2016 die de FOD Sociale Zekerheid in
juli 2017 heeft bezorgd.
Door de integratie van de overheidspensioenen in de Federale Pensioendienst (FPD) zijn de ontvangsten en uitgaven voor die pensioenen begrepen in de begrotings- en uitvoeringsgegevens
voor 2016 van dit Boek. Er werd in de begrotingsrealisaties ook al rekening gehouden met de
integratie van de activiteiten van de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) in
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Pensioendienst (FPD).
In 2016 sloot de sociale zekerheid af met een voorlopig saldo van -924,3 miljoen euro.
De geconsolideerde ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen bedroegen 92.225,7 miljoen
euro, d.i. 16,9 % meer dan in 2015. De socialezekerheidsbijdragen waren de belangrijkste financieringsbron.
Ontvangsten 2016

Bedrag
in miljoen euro

Stijging / daling
t.o.v. 2015 in %

Aandeel in
totaal van de
ontvangsten in %

Ontvangsten uit bijdragen

57.357,3

3,31

62,19

Staatstoelagen

20.537,1

113,55

22,27

Alternatieve financiering
door de Staat

9.783,5

6,60

10,61

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

4.547,8

-0,45

4,93

92.225,7

16,92

100,00

Totaal ontvangsten

De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de ontvangsten is de integratie van de ontvangsten
voor overheidspensioenen, waardoor de staatstoelage in 2016 meer dan dubbel zo hoog ligt als
in 2015. De stijging van de alternatieve financiering door de Staat wordt verklaard door de compensatie van de lagere ontvangsten uit socialezekerheidsbijdragen als gevolg van de taxshift. De
socialezekerheidsbijdragen zorgen wel voor het grootste deel van de inkomsten.
In 2016 gaven de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen samen 93.150 miljoen euro uit (+ 18,8 %). Het grootste
deel daarvan werd besteed aan prestaties aan de sociaalverzekerden.
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Uitgaven 2016

Terugbetaling van prestaties aan de
sociaalverzekerden
RSZ-Globaal Beheer
RSVZ-Globaal Beheer
Geneeskundige verzorging
Stelsels buiten Globaal Beheer
Overheidspensioenen

Bedrag
in miljoen
euro

Stijging / daling
t.o.v. 2015
in %

Aandeel in
totaal van de
uitgaven
in %

82.913,4

19,12

89,01

40.062,3

2,31

43,01

3.947,3

4,59

4,24

23.600,7

-0,64

25,34

420,5

-85,59

0,45

14.882,6

15,98

Werkingskosten openbare instellingen
sociale zekerheid (OISZ)

2.188,4

1,31

2,35

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

8.048,2

20,90

8,64

93.150,0

18,78

100,00

Totaal uitgaven

De stijging van de uitgaven is het gevolg van de integratie van de overheidspensioenen in de uitgaven van de sociale zekerheid.
De uitsplitsing van de prestaties per soort geeft de volgende bedragen en evoluties ten opzichte
van 2015:

Categorie

Bedrag
in miljoen
euro

Stijging /
daling
t.o.v.2015
in %

Aandeel in
het totaal van
de uitgaven
voor prestaties in %

Geneeskundige verzorging

23.600,7

-0,64

28,46

Pensioenen

42.453,3

60,62

51,20

Werkloosheid

8.124,4

-5,25

9,80

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

7.839,9

5,32

9,46

895,1

-73,68

1,08

82.913,4

19,12

100,00

Andere prestaties
Totaal uitgaven voor prestaties

De stijging van de pensioenuitgaven is het gevolg van de integratie van de overheidspensioenen.
De daling van de werkloosheidsuitgaven is vooral het gevolg van de daling van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen en van het aantal rechthebbenden in de stelsels van de werkloosheid
met bedrijfstoeslag, de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet. De stijging van de uitgaven
voor arbeidsongeschiktheid is vooral het gevolg van een toename van de uitgaven voor invaliditeit (d.i. voor personen die langer dan een jaar ziek zijn).
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2016 een negatief saldo van 1.311 miljoen euro. Net als in de voorgaande jaren was het kassaldo gedurende het jaar
2016 overwegend negatief. Het RSVZ-Globaal Beheer had op 31 december 2016 1.874,9 miljoen
euro beschikbare middelen.
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In hoofdstuk 2 van deel I worden in een eerste punt de gegevens over de uitvoering van de begroting van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen getoetst aan de ramingen van
de initiële en aangepaste begroting van 2016. In een tweede punt worden de maatregelen toegelicht die de regering bij de opmaak van de initiële en de aangepaste begroting 2016 heeft genomen om de uitgaven te beperken en bijkomende ontvangsten te realiseren. Omdat de begrotingsmaatregelen een belangrijke component zijn van het beleid in de sociale zekerheid, beveelt
het Rekenhof de OISZ opnieuw aan aangepaste systemen te ontwikkelen om de weerslag ervan
te beoordelen. In het derde punt van hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de verwezenlijkingen op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude. Het beveelt aan indicatoren te definiëren
voor het rendement van de maatregelen tegen de sociale fraude en dringt er opnieuw op aan een
volledige, gedetailleerde en up-to-date rapportering in te voeren. Die rapportering moet rekenschap geven van alle acties van de actoren die bij de strijd tegen de sociale fraude betrokken zijn.
In hoofdstuk 3 komt specifiek de alternatieve financiering van de sociale zekerheid door de Staat
aan bod, d.i. de financiering door middel van een deel van de fiscale ontvangsten. In 2016 werd
9,3 % van de totale fiscale ontvangsten van de federale Staat toegewezen aan de sociale zekerheid.
Tot slot behandelt hoofdstuk 4 van deel I de uitgaven voor de overgedragen bevoegdheden in
het kader van de zesde staatshervorming. Zo beheren de OISZ nog tijdelijk voor rekening van de
deelstaatentiteiten uitgaven voor prestaties inzake werkgelegenheid, gezondheidszorg en gezinsbijslag. In 2016 bedroegen die uitgaven 11.551,9 miljoen euro.

Deel II

Financieel beheer en rekeningen van de OISZ

Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en op onderzoeken die te maken hebben met het financieel beheer van de OISZ.
Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen van
de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Het Rekenhof stelt vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen nog steeds onvoldoende
worden nageleefd. Op 30 september 2017 had het de rekeningen 2015 van acht instellingen, de
rekeningen 2014 van vijf instellingen, de rekeningen 2013 van vier instellingen en de rekening
2012 van één instelling nog niet ontvangen.
Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de OISZ uiterlijk op
30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen. Het Rekenhof kan daardoor nu
nog geen uitspraak doen over de mate waarin die termijn wordt nageleefd voor de rekeningen
2016. Op 30 september 2017 hadden de beheersorganen van twaalf van de zestien instellingen
hun rekeningen alvast opgesteld.
Opdracht van de revisoren bij de OISZ
Bij alle openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn bedrijfsrevisoren aangesteld. Volgens de geldende regelgeving moeten zij de jaarrekening van de OISZ "juist en echt verklaren".
De bedrijfsrevisoren passen de bepalingen van het desbetreffende koninklijk besluit echter zo
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toe dat hun opdracht beperkt blijft tot de verrichtingen die daadwerkelijk werden geboekt. Dat
betekent dus dat de bedrijfsrevisor niet de volledigheid van de boekingen nagaat, waardoor het
mogelijk is dat verbintenissen die ten onrechte niet werden geboekt, onopgemerkt blijven. Bovendien stemt de omschrijving van het “juist en echt verklaren” niet overeen met een oordeel of
de rekeningen “een getrouw beeld” geven. De omschrijving is ook niet in overeenstemming met
de “certificering” zoals die is opgenomen in de wet van 22 mei 2003 op de comptabiliteit van de
federale Staat, waaronder wordt verstaan “een met redenen omkleed en gedetailleerd oordeel over
de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de rekening”.
De draagwijdte van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor is niet van die aard dat het Rekenhof
erop kan steunen voor de certificering van de jaarrekening van de federale Staat, zoals bedoeld in
artikel 111 van de Comptabiliteitswet, mochten de boekhoudkundige verrichtingen van de OISZ
in die jaarrekening worden opgenomen zoals de minister van Begroting heeft aangekondigd.
Het Rekenhof beveelt de betrokken partijen aan de wettelijke opdracht van de bedrijfsrevisoren
te actualiseren en af te stemmen op de certificering volgens de internationale auditstandaarden.
Portefeuillebeheer van de OISZ
Verschillende OISZ beheren een effectenportefeuille. Eind 2016 bedroeg de marktwaarde van
de portefeuilles van die instellingen ongeveer 11,3 miljard euro. De OISZ beleggen hun gelden bij
de Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat. Hun portefeuilles
zijn blootgesteld aan risico’s waaronder het renterisico. De rentedalingen van de afgelopen jaren
hebben de marktwaarden van de portefeuilles doen toenemen. Bij een rentestijging zullen de
marktwaarden en het bijhorende rendement van de portefeuilles snel afnemen. Door het wettelijke kader hebben de beheerders van de portefeuilles echter weinig mogelijkheden om te diversifiëren en zich in te dekken voor de nadelige effecten van een rentestijging op de portefeuille.
Het Rekenhof beveelt aan dat de OISZ, in overleg met de Schatkist en rekening houdend met het
federale begrotingsbeleid, zouden nagaan of een aanpassing van het wettelijke kader wenselijk
is opdat zij en hun beheerders de portefeuille kunnen indekken bij renterisico’s.
Betaalcyclus van de personeelsuitgaven in de voornaamste OISZ
Het Rekenhof heeft bij de voornaamste OISZ (RIZIV, RSVZ, RVA, FPD, RSZ en DIBISS) het proces
voor de betaling van personeelsuitgaven onderzocht.
Het is nagegaan of in de processen sleutelcontroles zijn opgenomen die redelijke zekerheid moeten bieden dat de personeelsuitgaven correct worden verantwoord, berekend en geboekt, en dat
ze tijdig worden betaald. Het Rekenhof heeft ook gecontroleerd of de onderzochte instellingen
het principe van de scheiding der functies in acht nemen.
Na afloop van zijn onderzoek stelde het Rekenhof in het algemeen vast dat de vereiste sleutelcontroles aanwezig zijn, maar het wijst erop dat de formalisering van de procedures, het toezicht
op de berekening van de bezoldigingen en het toezicht op de boekingsmethodes nog zwakke
punten vertonen die de OISZ zouden moeten remediëren.
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Deel III Andere thema’s van de sociale zekerheid
In deel III komen specifieke thema’s in verband met de sociale zekerheid aan bod.
OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie
Het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de openbare instellingen van sociale zekerheid is in
2016 volledig operationeel geworden. In 2017 zal dat comité de auditdiensten van de individuele
instellingen begeleiden bij een zelfevaluatie. Op basis van de resultaten van die zelfevaluaties zal
het Auditcomité aanbevelingen formuleren voor de interne-auditdiensten.
HZIV: dienstverlening in de gewestelijke diensten
De dienstverlening van de HZIV aan haar leden gebeurt grotendeels in gewestelijke diensten.
Onder meer door hun verschillende grootte en ledenprofiel en door een gebrek aan uniformiteit en een onvolledige informatisering van de werkprocessen slagen die er echter niet in een
gelijkwaardige dienstverlening te verlenen, ondanks verschillende initiatieven van de HZIV om
daartoe te komen. Het Rekenhof beveelt de HZIV dan ook aan een strategie op te stellen voor
een gelijkwaardige dienstverlening door elke gewestelijke dienst. De ontwikkeling van een elektronisch ledendossier kan daarin een belangrijke rol spelen.
Controle van de loopbaangegevens van zelfstandigen met het oog op de berekening van hun
pensioen
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de loopbaangegevens van zelfstandigen worden gecontroleerd met het oog de berekening van hun pensioen. In 2008 had het vastgesteld dat de controle
voornamelijk berustte op het onderzoek van individuele dossiers. Het Rekenhof formuleerde
nieuwe aanbevelingen in 2014 en de controles zijn er sindsdien wel op vooruitgegaan, maar volstaan nog altijd niet. Het foutenpercentage dat wordt vastgesteld bij inspecties door de FOD
Sociale Zekerheid wijst erop dat de betrouwbaarheid van de gegevens nog altijd te wensen overlaat.
Om de kwaliteit van de loopbaangegevens te verbeteren, moeten de socialeverzekeringsfondsen de risico’s beter beheersen. In dat opzicht zou het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen
door de FOD Sociale Zekerheid meer moeten focussen op een beoordeling van het internecontrolesysteem en het onderzoek van de individuele dossiers moeten koppelen aan een audit van
de processen. Bovendien zouden daarbij lessen moeten worden getrokken uit de controlebevindingen.

Deel IV Opvolging van de uitvoering van aanbevelingen in de Boeken over
de Sociale Zekerheid
In dit deel brengt het Rekenhof verslag uit over het gevolg dat werd gegeven aan aanbevelingen
die het in zijn vorige Boeken over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.
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Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels(1)

DIBISS

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid(1)

DOSZ

eHealth-platform

eHealth

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s(2)

Fedris

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Famifed

Federale Pensioendienst(3)

FPD

Fonds Sluiting Ondernemingen

FSO

Fonds voor Arbeidsongevallen(2)

FAO

Fonds voor de Beroepsziekten(2)

FBZ

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

HVKZ

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

HVW

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

HZIV

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

KSZ

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVA

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

RJV

Rijksdienst voor Pensioenen(3)

RVP

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ

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

RSZPPO

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSVZ

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RIZIV

(1)
(2)
(3)

De RSPPO en DOSZ zijn op 1 januari 2015 gefuseerd tot de DIBISS.
Het FAO en het FBZ zijn op 1 januari 2017 gefuseerd binnen Fedris.
De RVP is op 1 april 2016 de FPD geworden.

DEEL

Budgettaire en financiële
toestand 2016
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Inleiding
Inleiding
Deel I van het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid handelt over de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid. Het gaat daarbij om de verrichtingen die worden
beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Sinds 2016 behandelt
dit Boek ook de ontvangsten en uitgaven van de overheidspensioenen1. De uitgaven voor de
sociale bijstand2 vallen daarentegen buiten het kader van dit Boek.
De sociale zekerheid omvat verschillende stelsels, waarvan het stelsel van de werknemers
en het stelsel van de zelfstandigen budgettair de belangrijkste zijn.
Het stelsel van de werknemers is van toepassing op personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een werkgever uit de overheidssector of uit de privésector en
voor de geneeskundige verzorging ook op de ambtenaren. Het omvat de volgende takken:
•
•
•
•
•
•
•

de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust;
de werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag en
voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet;
de rust- en overlevingspensioenen;
de uitkeringen bij arbeidsongevallen;
de uitkeringen bij beroepsziekten;
de gezinsbijslag 3;
de uitkeringen voor jaarlijkse vakantie van de arbeiders4.

Het stelsel van de zelfstandigen omvat de volgende takken:
•
•
•
•

1

2
3
4
5

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en moederschapsverlof;
de rust- en overlevingspensioenen;
de gezinsbijslag5;
de faillissementsverzekering.

De wet van 18 maart 2016 heeft het beheer van de overheidspensioenen sinds 1 april 2016 toevertrouwd aan de
Federale Pensioendienst. Sinds 1 januari 2017 beheert deze dienst ook de pensioenverrichtingen van HR Rail en
de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Zie: wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en
het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “Pensioenen” van de lokale en
provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname
van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels.
Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
Famifed beheert de uitgaven voor de gezinsbijslag van de werknemers en de ambtenaren voor rekening van de
gemeenschappen en gewesten (zie ook hoofdstuk 4 in dit deel).
Het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de werknemers is eigenlijk geen socialezekerheidsstelsel. Het behoort
niet tot het Globaal Beheer en het wordt beheerd door de RJV.
Famifed beheert de uitgaven voor die tak, voor rekening van de gemeenschappen en gewesten (zie ook hoofdstuk 4 in dit deel).
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Zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen werd een globaal
financieel beheer ingevoerd, waarbij de RSZ en het RSVZ de ontvangsten centraliseren en
verdelen over de OISZ die de verschillende takken beheren6. Omdat in de verzekering voor
geneeskundige verzorging sinds 2008 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer en de uitgaven van het RSVZ-Globaal Beheer, nemen de
begrotingsverslagen en de uitvoeringsrapporteringen (die het Rekenhof als uitgangspunt
neemt voor dit Boek) het RIZIV-Geneeskundige Verzorging afzonderlijk op, naast de twee
Globale Beheren.
De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:
•
•
•
•

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

Deel I besteedt aandacht aan de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2016 en
aan de vergelijking van de begroting 2016 met de (voorlopige) realisaties. Hoofdstuk 1 geeft
toelichting bij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven. De toelichting behandelt de
evolutie bij de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten
Globaal Beheer en de overheidspensioenen. In hoofdstuk 2 komt de uitvoering van de begroting 2016 van die verschillende stelsels aan bod en wordt ingegaan op de regeringsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat het beoogde begrotingssaldo wordt gerealiseerd. Ook
de ontwikkelingen op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude worden in dit hoofdstuk
behandeld. In hoofdstuk 3 gaat het Rekenhof in op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid door de Staat (de fiscale ontvangsten die zijn bestemd voor de financiering
van de sociale zekerheid). Tot slot geeft hoofdstuk 4 een beknopt overzicht van de uitgaven
die door de zesde staatshervorming zijn overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten
die in 2016 nog worden beheerd door de OISZ.
Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de initiële en aangepaste begroting voor 20167 en van de uitvoeringsgegevens voor 2014, 2015 en 2016 die de FOD Sociale
Zekerheid in juli 2017 heeft bezorgd8.

6
7

8

In het kader van het globaal financieel beheer worden de RSZ en het RSVZ aangeduid als “RSZ-Globaal Beheer” en
“RSVZ-Globaal Beheer”.
Voor de initiële begroting: Parl. St. Kamer, 13 november 2015, DOC 54 1350/001, Begrotingen van ontvangsten
en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016, Algemene toelichting; voor de aangepaste begroting: Parl. St. Kamer,
25 mei 2016, DOC 54 1803/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016, Algemene toelichting.
De cijfers voor 2014 en 2015 zijn dezelfde als die van het Boek 2016 (die de FOD Sociale Zekerheid niet heeft geactualiseerd in tegenstelling tot de vorige jaren). Voor 2016 gaat het om voorlopige cijfers.
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Globale evolutie in 2016
Hoofdstuk 1

Globale evolutie in 2016
Dit hoofdstuk geeft toelichting bij de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitgaven
van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen voor de jaren 2014 tot
2016. De cijfers voor 2014 en 2015 zijn dezelfde als die in het Boek 2016 over de Sociale Zekerheid. De cijfers voor 2016 zijn de voorlopige uitvoeringsgegevens die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2017 heeft bezorgd. Ze zijn niet gebaseerd op officiële rekeningen.
In de tabellen voor 2016 heeft de FOD Sociale Zekerheid al rekening gehouden met de integratie van de activiteiten van de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Pensioendienst (FPD) sinds
1 januari 2017. Ze zorgt in de uitvoeringsrekening van de begroting voor een toename van
de ontvangsten en de uitgaven met een zelfde bedrag.
De cijfers zijn opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde rechten.
De cijfers in de tabellen en grafieken zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat de overdrachten
tussen de verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in
de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging) zijn geneutraliseerd. In tegenstelling tot de methode die werd gevolgd voor het begrotingsjaar 2015 (Boek
2016 over de Sociale Zekerheid) zijn de verrichtingen van de stelsels buiten Globaal Beheer
voor het begrotingsjaar 2016 geconsolideerd in de algemene ontvangsten en uitgaven.

1

Kerncijfers

1.1
Begrotingssaldo 2016
In 2016 bedragen de totale ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 92.225,7 miljoen euro en de totale uitgaven 93.150 miljoen euro. Het voorlopige begrotingssaldo voor
2016 bedraagt -924,3 miljoen euro tegenover +458,9 miljoen in 2015. Die evolutie is vooral
toe te schrijven aan de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer,
waar de uitgaven in 2016 sterker stijgen dan de ontvangsten.
1.2
Financieringsbronnen
Zoals blijkt uit de volgende grafiek, zijn de socialezekerheidsbijdragen de belangrijkste financieringsbron. De ontvangsten worden aangevuld met middelen van de federale overheid
(staatstoelagen en alternatieve financiering door de Staat) en met andere inkomsten (bv. de
bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, de opbrengsten uit beleggingen, de heffingen
op de omzet van geneesmiddelen die het RIZIV-Geneeskundige Verzorging rechtstreeks int).

Grafiek 1 – Verdeling van de ontvangsten van de sociale zekerheid in 2016
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9

Overeenkomstig het ESR2010 moeten de specifieke bijdragenverminderingen als een uitgave worden geboekt en
dus niet als een minderontvangst.

9

Overeenkomstig het ESR2010 moeten de specifieke bijdragenverminderingen als een uitgave worden g
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2

Evolutie van de ontvangsten en uitgaven

2.1
Ontvangsten
De geconsolideerde ontvangsten van de sociale zekerheid liggen in 2016 16,92 % hoger dan
in 2015. Die stijging is het gevolg van de integratie van de verrichtingen van de overheidspensioenen in de totale ontvangsten.
Tabel 1 – Geconsolideerde ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer,
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheids
pensioenen (in miljoen euro)
2014

2015

Bijdragen

55.641,7

55.517,7

57.357,3

1.839,6

3,31

Toelagen van de
overheden

14.198,1

9.616,8

20.537,1

10.920,3

113,55

10.768,3

-

-

waarvan
staatstoelage voor de
overheidspensioenen
Alternatieve
financiering door
de Staat
Andere ontvangsten
Totaal

2016

∆2016-2015

%

15.935,2

9.178,1

9.783,5

605,4

6,60

5.186,4

4.568,4

4.547,8

-20,6

-0,45

90.961,4

78.881,0

92.225,7

13.344,7

16,92

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2017
2.1.1
Ontvangsten uit bijdragen
In 2016 liggen de ontvangsten uit bijdragen 3,31 % hoger dan in 2015. De RSZ-Globaal Beheer
int 82,24 % van dat bedrag, het RSVZ-Globaal Beheer 7,5 % en het stelsel van de overheidspensioenen 7,89 %. Het RIZIV-Geneeskundige Verzorging en de stelsels buiten Globaal
Beheer innen samen de resterende 2,37 %.
In 2016 heeft de RSZ-Globaal Beheer 47.171,2 miljoen euro aan bijdragen ontvangen, dat is
0,99 % minder dan in 2015. Dat de ontvangsten lager liggen dan in 2015 is hoofdzakelijk
het gevolg van de taxshift die volgens de RSZ heeft geleid tot een verlies aan bijdragen van
1.613,4 miljoen euro (zie ook het volgende hoofdstuk 2, punt 2.2 Taxshift).
Het RSVZ-Globaal Beheer heeft 4.301,7 miljoen euro aan bijdragen geïnd, een stijging met
2,57 % tegenover 2015. De bijdragen van de zelfstandigen 10 stijgen met 5,72 %. Die evolutie is
toe te schrijven aan de sinds 2015 gehanteerde berekeningswijze voor de bijdragen. De stijging door de berekeningswijze wordt enigszins afgeremd door de bijdragenvermindering in
het kader van de taxshift (70,4 miljoen euro aan minderontvangsten).
2.1.2
Staatsoelagen
De RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, DIBISS en het stelsel van de overheidspensioenen ontvingen in 2016 samen 20.537,1 miljoen euro aan staatstoelagen. De helft

10 Die bijdragen vertegenwoordigen 94,63 % van de geïnde bijdragen. Het saldo bestaat uit de bijdragen ten laste van
vennootschappen en mandatarissen en de bijdrage op de overeenkomsten voor extralegale pensioenen.
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daarvan (52,43 %) is bestemd voor de financiering van de overheidspensioenen, de RSZGlobaal Beheer krijgt 39,30 %, het RSVZ-Globaal Beheer 6,88 % en DIBISS 1,39 %.
Tabel 2 – Evolutie van de staatstoelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer en DIBISS (in miljoen euro)
2014
RSZ-Globaal Beheer

2015

∆
2016-2015

2016

%

11.893,5

7.927,1

8.071,3

144,2

1,82

Gewone staatstoelage

6.339,6

6.359,9

6.494,6

134,7

2,12

Bijkomende staatstoelage

5.553,9

0,0

0,0

0,0

-

0,0

1.567,2

1.576,7

9,5

0,61

RSVZ-Globaal Beheer

1.995,7

1.383,6

1.412,7

29,1

2,10

Gewone staatstoelage

1.378,6

1.383,6

1.412,7

29,1

2,10

617,1

0,0

0,0

0,0

-

308,9

306,1

284,8

-21,3

-6,96

-

-

10.768,3

10.768,3

-

14.198,1

9.616,8

20.537,1

10.920,3

113,55

Deelentiteiten

Bijkomende staatstoelage
DIBISS
Overheidspensioenen
Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2017
2.1.3

Alternatieve financiering door de Staat

De ontvangsten uit de alternatieve financiering (d.i. de aan de sociale zekerheid overgedragen fiscale ontvangsten) bedragen in 2016 9.783,5 miljoen euro, een stijging met 6,60 %
(605,4 miljoen euro) tegenover 2015.
2.1.4
Andere ontvangsten
Deze rubriek bevat onder meer de opbrengsten uit beleggingen en inkomsten die geen
socialezekerheidsbijdragen zijn, zoals de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor
de RSZ-Globaal Beheer (1.194,6 miljoen euro), de heffingen en vergoedingen die de geneesmiddelenindustrie en de verzekeraars aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging betalen
(1.194,8 miljoen euro), de kapitalen die de arbeidsongevallenverzekeraars aan Fedris moeten
storten (322,5 miljoen euro) of de ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging
in het kader van de internationale verdragen in de gezondheidszorg (430,7 miljoen euro).
De RSZ-Globaal Beheer krijgt 53,65 % van die ontvangsten en het RIZIV-Globaal Beheer
38,56 %. De andere stelsels krijgen samen 7,79 % (de stelsels buiten Globaal Beheer: 4,20 %,
de overheidspensioenen: 2,29 % en het RSVZ-Globaal Beheer: 1,30 %).
2.2
Uitgaven
In 2016 bedragen de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheids
pensioenen 93.150 miljoen euro. De toename van 18,78 % tegenover de uitgaven van 2015 is
vooral toe te schrijven aan de integratie van de overheidspensioenen in de uitgaven van de
sociale zekerheid.

Globale evolutie in 2016 / 25

Tabel 3 – Geconsolideerde uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheids
pensioenen (in miljoen euro)
2014
Prestaties

2015

2016

∆2016-2015

%

79.929,0

69.604,9

82.913,4

13.308,5

19,12

Werkingskosten

2.502,3

2.160,1

2.188,4

28,3

1,31

Andere uitgaven

8.129,3

6.657,1

8.048,2

1.391,1

20,90

90.560,6

78.422,1

93.150,0

14.727,9

18,78

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2017
Van de uitgaven in de sociale zekerheid gaat 89,01 % naar de terugbetaling van verstrekkingen voor geneeskundige verzorging, de betaling van de uitkeringen aan de sociaalverzekerden en de betaling van de overheidspensioenen. De RSZ-Globaal Beheer betaalt 48,32 %
van de uitgaven voor prestaties, het RSVZ-Globaal Beheer 4,76 %, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 28,46 % en het stelsel van de overheidspensioenen 17,95 %. De stelsels buiten
Globaal Beheer vertegenwoordigen 0,51 % van de uitgaven.
De rubriek “Andere uitgaven” omvat onder meer de structurele bijdragenverminderingen
bij de RSZ-Globaal Beheer (1.890 miljoen euro), het aandeel van de Staat in de kosten van
de ziekenhuizen (1.824,8 miljoen euro), de uitgaven voor internationale verdragen van het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging (810,4 miljoen euro) of de uitgaven voor pensioenen van
de plaatselijke en provinciale overheden die worden beheerd door een voorzorgsinstelling
(811,1 miljoen euro). Het grootste deel van de uitgaven in die rubriek wordt betaald door de
RSZ-Globaal Beheer (43,62 %), het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (38,57 %) en het stelsel van de overheidspensioenen (10,46 %).
Bij de uitgaven voor prestaties (zie volgende grafiek) valt in 2016 de stijging op van de pensioenuitgaven. Dat komt omdat in die uitgaven voor het eerst rekening is gehouden met de
uitgaven voor de overheidspensioenen, waardoor de uitgaven voor prestaties in 2016 stijgen
met 14.882,6 miljoen euro11 .

11 Tot en met 2015 waren de uitgaven voor overheidspensioenen opgenomen in de Sectie 21 van de Algemene Uitgavenbegroting.
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2.2.1
Uitgaven
voor geneeskundige
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in 2016
De uitgaven
voor
de euro,
verstrekkingen
van
geneeskundige
verzorging
bedragen in
23.600,7
miljoen
een daling met 0,64
% (152,9
miljoen euro) tegenover
2015. Ze liggen
211,9miljoen
miljoen euro
lager
dandaling
de globale
(23.812,6euro)
miljoen
euro). Die 2015. Ze
2016 23.600,7
euro,
een
metbegrotingsdoelstelling
0,64 % (152,9 miljoen
tegenover
laatste lag in 2016 ook iets lager dan de globale begrotingsdoelstelling 2015 (23.851,6 miljoen
liggen 211,9 euro).
miljoen euro lager dan de globale begrotingsdoelstelling (23.812,6 miljoen euro).
Die laatste lag in 2016 ook iets lager dan de globale begrotingsdoelstelling 2015 (23.851,6 mil2.2.2 Uitgaven voor pensioenen
joen euro).
RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven in verband met de werknemerspensioenen 12 bedragen 24.064,9 miljoen euro in
2016.
Ze zijn
metpensioenen
989 miljoen euro gestegen ten opzichte van boekjaar 2015 (+4,29 %) 13.
Uitgaven
voor

2.2.2
RSZ-GlobaalDeBeheer
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door24.064,9
het effect miljoen
van een euro in
bedragen
De uitgavenrustpensioenen
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met5,37%
de werknemerspensioenen
12
2016 . Ze zijn met 989 miljoen euro gestegen ten opzichte van boekjaar 2015 (+4,29 %)13 .
De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van de uitgaven voor de rustTot en5,37
met 2015
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voor euro),
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in de Sectie
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Algemene
pensioenen met
% (+936,7
miljoen
voornamelijk
het effect
een stijging
Uitgavenbegroting.
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rechthebbenden
(+2,57
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gekoppeld
aan
een
indexering
van
de
pensioenen.
Gecumuleerde uitgaven inzake rust- en overlevingspensioenen, vakantiegeld, verwarmingstoelagen en renten.
11

12

Het bedrag van de realisaties van 2015 (23.075,9 miljoen euro) omvat niet de “vervroegde uittredingstoelage
(overlevingspensioen)” van 3,1 miljoen euro.

13

RSVZ-Globaal Beheer
De uitgaven in verband met zelfstandigenpensioenen bedroegen 3.505,8 miljoen euro in
2016, d.i. een stijging met 150,1 miljoen euro ten opzichte van 2015 (+4,47 %).
Die toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de rustpensioenen met
5,51 % (+135,9 miljoen euro). Het aantal rustpensioenen is met 10.517 eenheden gestegen ten
opzichte van 2015 (+2,38 %).

12 Gecumuleerde uitgaven inzake rust- en overlevingspensioenen, vakantiegeld, verwarmingstoelagen en renten.
13 Het bedrag van de realisaties van 2015 (23.075,9 miljoen euro) omvat niet de “vervroegde uittredingstoelage (overlevingspensioen)” van 3,1 miljoen euro.
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Overheidspensioenen
In 2016 bedragen de uitgaven voor overheidspensioenen 14.882,6 miljoen euro tegenover
13.135,8 miljoen euro in 2015 14 . De uitgaven van 2015 en 2016 zijn om twee redenen moeilijk
met elkaar te vergelijken:
•

•

In 2015 is voor de overheidspensioenen het systeem van de vastgestelde rechten ingevoerd. Daardoor werden in de begroting van dat jaar dertien maanden uitgaven geboekt
(dit zijn de uitgaven voor de pensioenen van december 2014 tot en met december 2015 15).
Die wijziging in de boekingsregels heeft ook in 2016 nog een beperkte impact16 .
Door de integratie van de ambtenarenpensioenen in de Federale Pensioendienst zijn
de uitgaven van de vroegere Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
voortaan opgenomen in de uitgaven voor ambtenarenpensioenen.

2.2.3
Uitgaven voor werkloosheid
Uitgaven inzake werkloosheid – RSZ - Globaal Beheer
De uitgaven inzake werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen
met bedrijfstoeslag 17 en uitkeringen voor loopbaanonderbreking) bedragen 8.124,4 miljoen
euro. De evolutie ervan (-5,3 % in vergelijking met 2015) vloeit hoofdzakelijk voort uit de
vermindering van de kosten inzake werkloosheidsuitkeringen, die 5.902,3 miljoen euro bedragen tegenover 6.246,7 miljoen euro in 2015 (-5,5 %). De daling kan worden verklaard
door de vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en tijdelijke
werklozen onder meer als gevolg van de begrotingsmaatregelen die in de loop van de laatste
jaren zijn genomen18 .
De werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag dalen met 73,1 miljoen euro (-4,9 %) ten
opzichte van het jaar voordien tot 1.404,6 miljoen euro wegens de vermindering van het
aantal gerechtigden.
De uitgaven van de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet dalen van 850,4 miljoen euro in 2015 naar 817,3 miljoen euro in 2016 wegens de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.
De RVA evalueert sinds 2016 of zijn vorderingen twijfelachtig zijn en boekt waardeverminderingen naargelang van de waarschijnlijkheid dat ze niet zullen kunnen worden
ingevorderd. Het totale bedrag van die waardeverminderingen beloopt 336,6 miljoen euro19 .
273,9 miljoen euro heeft betrekking op de dubieuze debiteuren van de activiteiten werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Het

14 Dat bedrag is niet opgenomen in grafiek 3.
15 Tot en met het boekjaar 2014 werden de pensioenen op de begroting aangerekend in het jaar waarin ze werden
betaald. Voor de pensioenen van de maand december gebeurde de betaling in januari van het volgende jaar. Omdat de datum van betaling niet in aanmerking wordt genomen bij de boeking op basis van vastgestelde rechten,
worden die pensioenen vanaf 2015 in december betaald.
16 Het gaat dan vooral om het volume-effect (het verschil tussen het aantal nieuwe gepensioneerden van december
2016 tegenover december 2015) en om de gevolgen van de indexering (die de begrotingsuitgaven vroeger beïnvloedt bij een boeking op basis van vastgestelde rechten dan bij de boeking op basis van de datum van betaling).
17 De vroegere brugpensioenen.
18 Cf. punt 2.6 van hoofdstuk 2 en de vorige Boeken over de Sociale Zekerheid.
19 Dat bedrag heeft betrekking op de waardevermindering van 2016 (60,23 miljoen euro) en de regularisatie van de
voorgaande jaren (276,39 miljoen euro).
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saldo van 62,7 miljoen euro heeft betrekking op de uitgaven inzake dienstencheques voor
dossiers van vóór de zesde staatshervorming.
Uitgaven – buiten Globaal Beheer
De uitgaven voor outplacement bedragen 14,4 miljoen euro tegenover 29,8 miljoen euro in
2015. De uitgaven kunnen sterk evolueren aangezien het aantal ingediende dossiers schommelt van jaar tot jaar.
2.2.4
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
In 2016 bedragen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 7.839,9 miljoen
euro, een stijging met 5,31 % tegenover 2015. Van dit bedrag wordt 7.406.6 miljoen euro uitgegeven door de RSZ-Globaal Beheer en 433,3 miljoen euro door het RSVZ-Globaal Beheer.
RSZ-Globaal Beheer
In de primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) is het aantal vergoede uitkeringsdagen in 2016 met 4,64 % gedaald tegenover 2015. Een belangrijke verklaring is de daling van het aantal vergoede dagen voor werklozen: voor die categorie bedraagt
de daling in 2016 20,18 %. Bij de actieve verzekerden die arbeidsongeschikt wordt, stelt het
RIZIV daarentegen een toename vast van het aantal vergoede dagen (+1,98 %).
In de uitgaven voor invaliditeit is er een toename met 5,57 % van het aantal invaliden. Het
aantal vergoede uitkeringsdagen is gestegen met 6,55 %. De belangrijkste oorzaken voor
invaliditeit blijven de psychische stoornissen en de musculoskeletale aandoeningen (gewrichts- en spieraandoeningen). Het aantal nieuwe arbeidsongeschikte rechthebbenden
stijgt sterker dan het aantal personen dat opnieuw aan het werk gaat.
RSVZ-Globaal Beheer
De uitgaven voor primaire arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen zijn in 2016 met 1,31 %
gedaald tegenover 2015. Het aantal vergoede dagen is gedaald met 3 %.
In de uitgaven voor invaliditeit zijn de uitgaven in 2016 met 7,17 % gestegen tegenover 2015.
Het aantal invalide zelfstandigen is met 7,23 gestegen.

3

Kastoestand en reserves

3.1

Thesaurie van de Globale Beheren

3.1.1
RSZ-Globaal Beheer
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2016 een saldo van
-1.311 miljoen euro. Dat is een verslechtering met 454 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2015 (-857 miljoen euro).
In 2016 was het kassaldo overwegend negatief. Het gemiddelde dagsaldo was -1,4 miljard
euro (in 2015: -1,3 miljard euro).
Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo van
de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.

In 2016 was het kassaldo overwegend negatief. Het gemiddelde dagsaldo was -1,4 miljard euro
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(in 2015: 1,3 miljard euro).
Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo van
de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.
Grafiek 4 - Gemiddelde maandelijkse dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2015 en 2016 (in euro)

Grafiek 4 – Gemiddelde maandelijkse dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2015 en 2016 (in euro)
0
2015
2016
-500.000.000

-1.000.000.000

-1.500.000.000

-2.000.000.000

-2.500.000.000

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Bron:
RSZ
Bron:
RSZ
InIn2016
saldo in
in de
demaand
maandoktober,
oktober,terwijl
terwijldat
datinin
2016ligt
ligthet
het dieptepunt
dieptepunt van
van het negatieve saldo
2015
juli
was.
De
evolutie
van
de
gemiddelde
maandelijkse
saldi
in
2015
en
2016
is
voor
het
overige
2015 juli was. De evolutie van de gemiddelde maandelijkse saldi in 2015 en 2016 is voor het
gelijklopend.
Omdat
in 2016
de de
uitgaven
Beheer na
nadede
zesde
overige
gelijklopend.
Omdat
in 2016
uitgavenvan
vande
de RSZ-Globaal
RSZ-Globaal Beheer
zesde
staatshervorming
structureel
lager
lagen
dan
de
volgens
de
voor
dat
jaar
geldende
staatshervorming structureel lager lagen
dan de ontvangsten die waren toegekend volgens
regelgeving toegekende ontvangsten 20, zijn de middelen uit de alternatieve financiering
de regelgeving die voor dat jaar geldig was20, zijn de middelen uit de alternatieve financie(btw) verminderd. Die vermindering wordt gespreid over het volledige jaar.
ring (btw) verminderd. Die vermindering wordt gespreid over het volledige jaar.

De RSZ-Globaal Beheer financiert zijn kastekorten met leningen op korte termijn. Voor de
Definanciering
RSZ-Globaalkan
Beheer
financiert zijnBeheer
kastekorten
met leningen
Voor
de RSZ-Globaal
een beroep
doen op
op korte
een termijn.
kredietlijn
bijdehet
22
repo’s een
op
de portefeuille
of het trekkingsrecht
Agentschapkan
van
de Schuld 21, Beheer
financiering
de RSZ-Globaal
beroep
doen op een kredietlijn
bij het Agent- op
schap van de Schuld21, repo’s22 op de portefeuille of het trekkingsrecht op schatkistbons23.
In 2016 heeft de RSZ-Globaal Beheer vooral leningen gesloten bij het Agentschap van de
Schuld. 54,4 % van de middelen is geleend via het agentschap. Daarnaast financierde de
RSZ
33,52017
% van
kastekort
repo’svoor
op de
lineaire obligaties
(OLO’s)
in portefeuille
en
20 Vanaf
is dehet
vaststelling
van dedoor
ontvangsten
de RSZ-Globaal
Beheer (en het
RSVZ-Globaal
Beheer) aangepast
aan
de
toestand
na
de
zesde
staatshervorming.
De
nieuwe
financieringsregeling
is
opgenomen
in
de
wet
van
18
april
2017
12,0 % door middel van thesauriebewijzen.
houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
21

Kredietlijn van 1,7 miljard euro bij het Agentschap van de Schuld.

22 Repo’s

zijn leningen op korte termijn op de privémarkt. 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.

20 Vanaf 2017 is de vaststelling van de ontvangsten voor de RSZ-Globaal Beheer (en het RSVZ-Globaal Beheer) aangepast aan de toestand na de zesde staatshervorming. De nieuwe financieringsregeling is opgenomen in de wet
van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
21 Kredietlijn van 1,7 miljard euro bij het Agentschap van de Schuld.
22 Repo’s zijn leningen op korte termijn op de privémarkt. 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.
23 Dit zijn effecten op korte termijn uitgegeven door de Belgische Staat in euro of in een munt van een andere lidstaat
van de OESO.
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Die financieringswijze via het Agentschap van de Schuld is soms minder voordelig dan
wanneer de RSZ-Globaal Beheer zelf zou lenen (met de portefeuille als onderpand): de RSZGlobaal Beheer betaalt een rente op de leningen die het agentschap verstrekt, terwijl de
marktrente door de lage rentevoeten 0 % zou bedragen (of zelfs negatief kan zijn).
De gemiddelde rentevoet van de verschillende financieringsmechanismen lag in 2016 op
-0,17 % (in 2015: -0,038 %). De financiering van de tekorten heeft daardoor in 2016 2,49 miljoen euro aan opbrengsten opgeleverd, tegenover 0,7 miljoen euro in 2015.
3.1.2

RSVZ-Globaal Beheer

Tabel 4 – K
 astoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december 2016 (in miljoen
euro)
Bedragen
Aangehouden op de financiële rekeningen
Beleggingen
Totale beschikbare middelen

2014

2015

2016

9,7

14,5

648,2

2.487,3

2.122,0

1.226,7

2.497,0

2.136,5

1.874,9

Bron: RSVZ, document RB Financiën 870/6374 financiële rapportering op 31 december 2016
Op 31 december 2016 had het RSVZ 1.874,9 miljoen euro aan beschikbare middelen. Dat is
12,2 % minder dan op 31 december 2015.
In 2016 heeft het RSVZ in totaal 394.510 euro intrest op zijn bankrekeningen geïnd, tegenover 1,8 miljoen euro in 2015 en 9,8 miljoen euro in 2014. Die daling valt te verklaren door
de lage intrestvoeten die de banken bieden en door de consolidatiemaatregelen.
Op 30 september 2016 heeft het RSVZ 1,2 miljard euro op lange termijn belegd bij de Schatkist op de rekening “Deposito met 48 uur vooropzeg”.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen over de consolidatie van de financiële activa van
de overheid24 heeft het RSVZ op de laatste dag van elk kwartaal zijn liquide middelen bij de
Schatkist belegd, namelijk:
•
•
•
•

1.634,4 miljoen euro op 31 maart;
1.730,1 miljoen euro op 30 juni;
1.687,7 miljoen euro op 30 september;
1.226,7 miljoen euro op 30 december 2016.

Al die beleggingen zijn gebeurd tegen een intrestvoet van nul en kosteloos.

24 Artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
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3.2

Reserves van de Globale Beheren

3.2.1
Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds is samengesteld uit OLO’s. Deze portefeuille wordt beheerd door vier onafhankelijke beheerders. De beheerders ontvingen hiervoor in 2016 een beheersvergoeding
van ongeveer 220.000 euro per kwartaal.
Het reservefonds had op 31 december 2016 een inventariswaarde van 6.001 miljoen euro. De
waarde van de portefeuille is in 2016 met 271 miljoen euro gestegen. Het rendement voor
2016 bedraagt 4,73 % en wordt berekend op basis van de gerealiseerde en niet gerealiseerde
meerwaarden. Dat rendement lag hoger dan het rendement dat in 2015 werd gerealiseerd
(0,5 %).
Hoe die portefeuille wordt beheerd en welke risico’s daaraan voor de OISZ zijn verbonden,
wordt toegelicht in een afzonderlijk artikel in deel II van dit Boek 25.
3.2.2
Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds)26 is voor
90 % eigendom van de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % van het RSVZ-Globaal Beheer27.
Op 31 december 2016 bevatte het fonds 1.171,5 miljoen euro aan gestorte bedragen, tegenover 1.168,1 miljoen euro op 31 december 2015. Met het beheer van het Toekomstfonds is
in 2016 een resultaat behaald van 71,3 miljoen euro. Daardoor is de totale waarde van het
fonds in 2016 gestegen tot 1.707,5 miljoen euro. Sinds de oprichting van het Toekomstfonds
in 2006 is 536 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten gerealiseerd.
Eind 2016 is 99 % van de portefeuille belegd in OLO’s, met uitzondering van 4,4 miljoen
euro die werd aangehouden op korte termijn in het kader van de financiële consolidatie van
activa.
3.2.3
Reservefonds van het RSVZ-Globaal Beheer
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toegewezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2016 had dat
fonds een waarde van 2.644,5 miljoen euro. Dat is 320,9 miljoen euro meer dan de waarde
van 31 december 2015 en vertegenwoordigt het positief resultaat van het dienstjaar verminderd met het bedrag toegewezen aan het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige
Verzorging (5,1 miljoen euro).

25 “Portefeuillebeheer van de OISZ”, Deel II.
26 Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
27 Artikel 114 van de programmawet van 22 december 2008.
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Het RSVZ heeft 1.150 miljoen euro geïnvesteerd in twee obligatieportefeuilles waarvan het
discretionaire beheer werd toevertrouwd aan twee financiële instellingen om te worden
geïnvesteerd in lineaire obligaties uitgegeven door de federale Staat. Dat bedrag wordt als
volgt uitgesplitst:
•
•
•
•

600 miljoen euro in oktober 2015;
400 miljoen euro in januari 2016;
100 miljoen euro in april 2016;
50 miljoen euro in november 2016.

Op 31 december 2016 beliep de marktwaarde van de twee portefeuilles 1.161,3 miljoen euro.
Het nettorendement bedroeg 33,3 miljoen euro voor 2016 tegenover 4,6 miljoen euro voor
2015, aangezien de portefeuille pas vanaf oktober 2015 werd samengesteld.
Het RSVZ heeft bovendien nog twee andere reservefondsen: het saldo van de overgedragen
kredieten van de jaren vóór 2006 (479,2 miljoen euro) en een aandeel van 10 % in de middelen van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging.
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Analyse van de begrotingsmaatregelen
Hoofdstuk 2

Analyse van de
begrotingsmaatregelen
1

Uitvoering van de begroting

1.1

Saldi 2016

Tabel 5 – Vergelijking begrotingssaldi (in miljoen euro)
Initiële
begroting 2016
RSZ-Globaal Beheer

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties 2016

-156,7

-210,9

-1.313,5

RSVZ-Globaal Beheer

-7,0

102,4

327,4

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

0,0

0,0

-75,5

-18,8

83,1

32,8

0,0

0,0

104,5

-182,5

-25,4

-924,3

Stelsels buiten Globaal Beheer
Overheidspensioenen
Totaal
(*)

(*)

 e ontvangsten en uitgaven van de tak “overheidspensioenen” worden vanaf de uitvoering van de begroting voor
D
2016 meegeteld bij de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid.

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
In 2016 vertoont de begroting van de sociale zekerheid een negatief saldo van 924,3 miljoen
euro. De verslechtering van het saldo ten opzichte van de aangepaste begroting is vooral het
gevolg van de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer.
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1.2

RSZ-Globaal Beheer

1.2.1

Ontvangsten

Tabel 6 – Vergelijking ramingen en realisaties voor de ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer (in
miljoen euro)
Initiële
begroting 2016
Bijdragen

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties 2016

46.900,3

46.789,4

47.171,2

Toelagen van de overheden

7.994,5

8.019,7

8.071,4

Alternatieve financiering door de
Staat

6.360,3

6.464,1

6.299,6

Andere ontvangsten

2.470,6

2.507,1

2.452,0

63.725,7

63.780,3

63.994,2

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
De begrotingsontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer liggen 0,34 % hoger dan de ramingen van de aangepaste begroting. De stijging van de ontvangsten is vooral het gevolg van de
integratie van de socialezekerheidsbijdragen van de vroegere Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) in de ontvangsten van de RSZ28. Hoewel de overdracht van
de bevoegdheden van de DIBISS naar de RSZ pas op 1 januari 2017 in werking is getreden,
heeft de FOD Sociale Zekerheid in de voorlopige ontvangsten 2016 al rekening gehouden
met de fusie.
De rubriek “Andere ontvangsten” bestaat in hoofdzaak uit de inkomsten van de bijzondere
bijdrage voor de sociale zekerheid (1.194,6 miljoen euro), de stortingen van de arbeidsongevallenverzekeraars aan Fedris (322,5 miljoen euro) en de beleggingsopbrengsten op de
portefeuille van het Globaal Beheer en het Toekomstfonds (234,6 miljoen euro).

28 Door de fusie boekt de RSZ de ontvangsten van DIBISS als een brutobedrag, dus voor aftrek van de in de uitgaven te boeken bijdrageverminderingen (bv. voor de sociale Maribel). Daardoor nemen de ontvangsten toe met
776,5 miljoen euro. De uitgaven stijgen met hetzelfde bedrag.
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1.2.2

Uitgaven

Tabel 7 – Vergelijking ramingen en realisaties voor de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer (in miljoen
euro)
Initiële
Aangepaste
Realisaties 2016
begroting 2016 begroting 2016
Prestaties

39.833,6

40.123,8

40.082,3

23.857,4

24.022,9

24.064,9

Werkloosheid

8.056,2

8.156,4

8.125,2

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

7.436,1

7.471,5

7.406,6

473,6

471,0

457,0

10,3

9,5

9,4

0,0

-7,5

0,0

Werkingskosten

1.103,7

1.087,9

1.066,0

Andere uitgaven

22.945,1

22.779,5

24.179,4

Totaal

63.882,4

63.991,2

65.307,7

Pensioenen

Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Mijnwerkers en zeevarenden
Niet-verdeelde bedragen

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
De uitgaven liggen 2,06 % hoger dan de ramingen van de aangepaste begroting. Net als bij
de ontvangsten vloeit de toename van de uitgaven voort uit de verwerking van de uitgaven
van DIBISS (die al zijn opgenomen in de voorlopige uitgaven 2016, hoewel de bevoegdheden
van DIBISS pas vanaf 1 januari 2017 naar de RSZ werden overgedragen). Die overdracht beïnvloedt vooral de rubriek “Andere uitgaven”, waar de uitgaven 6,15 % hoger liggen dan in
de aangepaste begroting.
De werkingskosten liggen 3,42 % lager dan de ramingen in de initiële begroting en 2,01 %
dan in de aangepaste begroting. Dat verschil is voor een groot deel toe te schrijven aan de
opgelegde onderbenutting die in de initiële en aangepaste begroting niet is afgetrokken van
de geraamde werkingskosten29. Die verklaring geldt overigens ook voor de andere stelsels.
De rubriek “Andere uitgaven” bestaat in hoofdzaak uit de overdrachten naar het RIZIVGeneeskundige Verzorging (19.821,6 miljoen euro) en naar DIBISS (308,9 miljoen euro),
en de overdracht van het pensioenstelsel van de werknemers naar dat van de ambtenaren
(448,3 miljoen euro)30 en DIBISS (308,9 miljoen euro). Daarnaast bevat die rubriek ook de
kost van de bijdrageverminderingen die volgens de regels van het ESR2010 als een uitgave
moeten worden geboekt (1.890,1 miljoen euro) en de waardeverminderingen op dubieuze
vorderingen die de RVA in 2016 heeft aangelegd (336,6 miljoen euro).

29 De onderbenutting wordt voor alle OISZ samen bepaald en wordt niet verdeeld tussen de stelsels. Ze wordt in de
initiële en aangepaste begroting verwerkt als een ESR-correctie en is bijgevolg niet opgenomen in de tabellen van
de verschillende stelsels.
30 Voor contractueel tewerkgestelde ambtenaren die vast worden aangesteld, kunnen onder bepaalde voorwaarden
de opgebouwde pensioenrechten worden overgedragen naar het stelsel van de ambtenaren. Die overdracht gaat
gepaard met een financiële transactie.
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Pensioenen
De uitgaven met betrekking tot de pensioenen van het werknemersstelsel liggen 0,87 %
hoger dan de initiële ramingen en 0,17 % hoger dan de aangepaste ramingen. Dat laatste
percentage vloeit voornamelijk voort uit de vervroegde indexering van de prestaties (juni
2016 in plaats van augustus 2016), gedeeltelijk gecompenseerd door een overschatting van
het aantal gerechtigden.
Werkloosheid
De uitgaven betreffende de werkloosheid bedragen 0,86 % meer dan de initiële ramingen
en 0,38 % minder dan de aangepaste ramingen. Dat laatste verschil wordt verklaard door
een minder hoog aantal vergoede uitkeringsgerechtigden dan werd geraamd in de aangepaste begroting, zowel voor het stelsel werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag
als voor het loopbaanonderbrekings- en tijdskredietstelsel.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen liggen 29,5 miljoen euro (0,40 %) onder de ramingen van de initiële begroting en 64,9 miljoen euro (0,87 %) onder de aangepaste begrotingsramingen. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de daling in de uitkeringen
voor primaire arbeidsongeschiktheid (-1,77 %). Het aantal gerechtigden in de invaliditeit
blijft toenemen.
Volgens het RIZIV is de daling van de uitgaven voor primaire arbeidsongeschiktheid toe
te schrijven aan een daling van het aantal arbeidsongeschikte werklozen en aan de in het
vooruitzicht gestelde strengere controle (wat een afschrikeffect kan hebben gehad).
1.3

RSVZ-Globaal Beheer

1.3.1

Ontvangsten

Tabel 8 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties (in miljoen euro)
Initiële
begroting 2016

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties 2016

Bijdragen

3.968,9

4.070,0

4.301,7

Subsidie van de Staat

1.403,0

1.412,7

1.412,7

706,9

714,1

692,4

30,8

32,8

59,6

6,9

10,1

n.b.

6.116,5

6.239,7

6.466,4

Alternatieve financiering door de Staat
Diverse ontvangsten
Sociale fraude
Totaal
n.b.: niet beschikbaar

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aanpassing van de staatsbegroting;
voor de voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
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De gerealiseerde ontvangsten bedragen 226,7 miljoen euro meer dan de aangepaste ramingen. De bijdragen liggen 231,7 miljoen euro hoger dan de aangepaste ramingen. Dat verschil
is vooral het gevolg van de bijdragen van de zelfstandigen die 4.071,3 miljoen euro bedragen
terwijl ze werden geraamd op 3.851,2 miljoen euro in de aangepaste begroting (+220,1 miljoen euro).
De nieuwe berekening van de bijdragen31 heeft een positieve weerslag van 43,2 miljoen euro
gehad in 2015 en van 73,3 miljoen euro in 2016.
Nagenoeg 26.000 zelfstandigen vroegen om een vermindering van hun bijdragen voor een
totaalbedrag van 101,1 miljoen euro, en ongeveer 38.000 zelfstandigen vroegen om een verhoging voor in totaal 108,8 miljoen euro. Daarenboven stortten meer dan 48.000 zelfstandigen spontaan extra bijdragen voor in totaal 65,6 miljoen euro. 6,4 % van de aangesloten
zelfstandigen deden zo een beroep op de mogelijkheden die de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen biedt.
Dankzij het versturen van de eerste herinneringsbrieven werd 8,1 miljoen euro aan bijzondere bijdragen voor aanvullende pensioenen32 geïnd, terwijl ze waren begroot op
3 miljoen euro. De realisaties 2016 omvatten het bedrag van de bijdrage die betrekking
heeft op 2016, alsook de achterstallige bijdragen.
De diverse ontvangsten omvatten een bedrag van 38,3 miljoen euro aan inkomsten uit beleggingen. Dat bedrag beantwoordt grotendeels aan de netto-opbrengst uit de effectenportefeuille, dit is 33,3 miljoen euro verhoogd met intresten ontvangen uit het Fonds voor de
Toekomst van de Geneeskundige Verzorging, hetzij 4,5 miljoen euro.
Hoewel de geraamde opbrengst van de strijd tegen de sociale fraude (10,1 miljoen euro)
is opgenomen in de begroting, zijn de realisaties niet afgezonderd. De opbrengst van die
maatregelen heeft een onduidelijke invloed op de bijdragen en de diverse ontvangsten. Ook
hebben ze gevolgen in termen van uitgavenverminderingen.

31 Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
en koninklijk uitvoeringsbesluit van 24 januari 2014. De berekening van de sociale bijdragen werd gewijzigd vanaf
1 januari 2015: de sociale bijdragen worden sindsdien jaarlijks berekend op basis van de inkomsten van het jaar zelf,
en niet langer op basis van de inkomsten van drie jaar daarvoor.
32 Elke onderneming die heeft ingetekend op een aanvullend pensioen ten gunste van zijn bedrijfsleiders moet jaarlijks een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 % storten aan het RSVZ indien de stortingen voor dat aanvullend pensioen op jaarbasis hoger liggen dan het maximum van 30.000 euro (geïndexeerd bedrag).
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1.3.2

Uitgaven

Tabel 9 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties (in miljoen euro)
Initiële
begroting 2016
Prestaties

Aangepaste begroting 2016

Realisaties 2016

3.904,1

3.931,0

3.947,3

429,7

437,7

433,3

3.462,7

3.483,3

3.505,8

11,7

10,0

8,2

Werkingskosten

101,7

99,2

86,0

Andere uitgaven

2.117,5

2.107,2

2.105,7

6.123,3

6.137,4

6.139,0

ZIV-vergoedingen
Pensioenen
Overige

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor
de aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aanpassing van de staatsbegroting;
voor de voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
De gerealiseerde uitgaven zijn enigszins hoger dan de verwachtingen in de aangepaste
begroting (+1,6 miljoen euro). Dat verschil zit voornamelijk bij de pensioenuitgaven
(+22,5 miljoen euro). De andere uitgaven bedragen immers iets minder dan de definitieve
ramingen. De werkingskosten liggen 15,44 % lager dan de ramingen in de initiële begroting
en 13,31 % dan in de aangepaste begroting. Dat is vooral het gevolg van de opgelegde onderbenutting (zie supra, punt 1.2.2).
De rubriek “Andere uitgaven” bestaat bijna volledig uit de overdracht naar het RIZIVGeneeskundige Verzorging (2.098,7 miljoen euro).
1.4

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.4.1

Ontvangsten

Tabel 10 – V
 ergelijking ramingen en realisaties ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging
(in miljoen euro)
Initiële
begroting 2016

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties 2016

Bijdragen

1.107,9

1.165,6

1.165,6

Alternatieve financiering door de
Staat

2.718,5

2.746,2

2.750,6

23.682,7

23.647,6

23.673,8

27.509,1

27.559,4

27.590,0

Andere ontvangsten
Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging zijn bijna gelijk aan de ramingen
van de aangepaste begroting.
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De rubriek “Andere ontvangsten” bestaat vooral uit de overdrachten van de twee Globale
Beheren (21.920,2 miljoen euro), uit de heffingen en vergoedingen die de geneesmiddelenindustrie en de verzekeraars aan het RIZIV betalen en uit van het buitenland teruggevorderde
bedragen overeenkomstig de Europese en internationale verdragen (430,7 miljoen euro).
1.4.2

Uitgaven

Tabel 11 – Vergelijking ramingen en realisaties uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (in
miljoen euro)
Initiële begroting
2016
Prestaties

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties 2016

23.812,6

23.812,6

23.600,7

Werkingskosten

944,0

944,2

946,4

Andere uitgaven

2.752,5

2.802,6

3.118,4

27.509,1

27.559,4

27.665,5

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
De totale uitgaven liggen 106,1 miljoen euro hoger dan de ramingen in de aangepaste begroting. Dat resultaat is het gevolg van twee tegenstelde bewegingen. Enerzijds liggen de
uitgaven voor de prestaties 211,9 miljoen euro lager dan de aangepaste globale begrotingsdoelstelling. De uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven” liggen daarentegen 315,8 miljoen
hoger dan in de aangepaste begroting. Die rubriek groepeert onder meer het gedeelte van
de uitgaven voor de ziekenhuizen ten laste van de federale Staat (1.824,8 miljoen euro), de
bedragen gevorderd van het RIZIV door het buitenland in het kader van de internationale
verdragen (810,4 miljoen euro) en de uitgaven voor de ondersteuning van de medische en
paramedische beroepen (337,3 miljoen euro)33.
1.4.2.1
Evolutie van de globale begrotingsdoelstelling
Bij de opmaak van de begroting 2016 (oktober 2015) heeft de regering de globale begrotingsdoelstelling voor de geneeskundige verzorging vastgesteld op 23.812,6 miljoen euro. Het
RIZIV raamde de uitgaven bij ongewijzigd beleid (de technische ramingen) op 23.695,6 miljoen euro. De regering besliste dat het verschil tussen de globale begrotingsdoelstelling en
de technische ramingen (116,8 miljoen euro) niet zou mogen worden uitgegeven. Daarnaast
legde ze ook 182,7 miljoen euro bijkomende besparingen op, waarvan een deel als compensatie voor nieuwe beleidsmaatregelen.
De ramingen bij de begrotingscontrole van april 2016 hebben aangetoond dat de uitgaven
110,5 miljoen euro hoger lagen. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid liet een
taskforce structurele maatregelen uitwerken om die uitgavenstijging op te vangen34. Voorts
heeft de regering voor een bijkomend bedrag van 59 miljoen euro aan onderbenuttingen
opgelegd en zouden de geleverde inspanningen in de strijd tegen fraude en overconsumptie

33 Het gaat vooral over het aandeel van het RIZIV in het pensioen van geneesheren en tandartsen en de premie voor
de stagemeesters.
34 In afwachting van de voorstellen van die taskforce besliste de regering om die meeruitgaven niet te financieren.
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25 miljoen euro besparingen opleveren. De vroegtijdige overschrijding van de spilindex
zorgde voor een vermindering van de onderbenutting met 28,6 miljoen euro.
Realisaties voor 2016
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in
2016 23.600,7 miljoen euro, dit is 211,9 miljoen euro minder dan begroot. De vergelijking
met de globale begrotingsdoelstelling geeft echter geen juist beeld van het begrotingsresultaat. De globale begrotingsdoelstelling bevat immers bedragen die zijn ingeschreven als geblokkeerde marges of als budgettaire correcties. Die marges en correcties zijn in 2016 goed
voor 300,9 miljoen euro en hebben betrekking op35:
•

•

•

47,9 miljoen euro aan uitgaven die ook buiten de globale begrotingsdoelstelling zijn
begroot (en dus twee keer zijn geteld) of die verband houden met uitgavenposten buiten
de globale begrotingsdoelstelling 36;
112,8 miljoen euro voor het aandeel van buitenlands verzekerde rechthebbenden in de
uitgaven van de ziekenhuizen, dat bij het RIZIV wordt opgenomen in de rubriek “internationale verdragen” (buiten de globale begrotingsdoelstelling);
140,2 miljoen euro aan onderbenuttingen.

Als de uitgaven worden vergeleken met het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling
dat voor de terugbetaling van prestaties beschikbaar was (23.511,7 miljoen euro), wordt een
overschrijding van 89 miljoen euro vastgesteld.
In een aantal partiële begrotingsdoelstellingen worden overschrijdingen opgetekend. De
overschrijding is het grootst bij de farmaceutische specialiteiten, waar de uitgaven 261,8 miljoen euro hoger liggen dan begroot. Die overschrijding wordt voor een deel gecompenseerd
door een stijging van de ontvangsten in het kader van de “overeenkomsten artikel 81” met
78,6 miljoen euro. “Overeenkomsten artikel 81” zijn contracten tussen het RIZIV en de farmaceutische bedrijven waarbij het financiële risico (d.i. het risico dat de uitgaven voor het
RIZIV hoger liggen dan de ramingen) bij de introductie van een nieuw geneesmiddel wordt
gedeeld. De regeling mag alleen worden toegepast als de Commissie voor Terugbetaling
Geneesmiddelen geen positief advies heeft gegeven voor de terugbetaling en als het geneesmiddel toch een mogelijk antwoord biedt op een onbeantwoorde medische behoefte (d.i.
als het geneesmiddel wordt gebruikt bij een ernstige of dodelijk aandoening waarvoor nog
geen therapeutisch alternatief bestaat). Daarnaast zorgt ook de clawback voor 100 miljoen
euro extra ontvangsten37. De clawback houdt in dat de industrie via een bijkomende heffing

35 Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat die uitgaven niet zijn meegeteld bij de berekening van de financieringsbehoeften van het RIZIV. In de begrotingsramingen wordt dit duidelijk gemaakt door het niet gefinancierde
deel in mindering te brengen van de begrote uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven”.
36 Zo is de kostprijs voor sommige beleidsmaatregelen met betrekking tot de ziekenhuisverpleging volledig geraamd
in de partiële begrotingsdoelstelling voor de ziekenhuizen, terwijl die uitgaven (door de financieringswijze) deels
worden gefinancierd door de federale Staat (en daardoor bij het RIZIV worden opgenomen in een specifieke rubriek buiten de globale begrotingsdoelstelling).
37 Koninklijk besluit van 18 december 2016 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire
heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - jaar 2016.
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op haar omzet de overschrijding van de begroting van de terugbetaalbare geneesmiddelen
compenseert.
Ook voor een aantal andere partiële begrotingsdoelstellingen liggen de uitgaven boven de
ramingen, bv. bij de honoraria tandheelkundigen (26,9 miljoen euro) en de kinesitherapeuten (22,6 miljoen euro). Naast die overschrijdingen zijn er nog een aantal onderschrijdingen, onder meer bij de verpleegdagprijs (246,6 miljoen euro), de herscholing (28,5 miljoen
euro) en de maximumfactuur (31,1 miljoen euro).
1.4.2.2
Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
Het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen houdt in dat
de uitgaven van de ziekenfondsen inzake geneeskundige verzorging worden vergeleken met
hun aandeel in de begrotingsdoelstelling. In geval van een overschot (boni) mogen zij 25 %
daarvan behouden, bij een tekort (mali) moeten zij 25 % zelf ten laste nemen. De boni komen terecht in de bijzondere reservefondsen en worden gebruikt om latere mali te dekken.
Het Rekenhof heeft de werking van het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid eerder al doorgelicht38.
Voorlopige afrekening voor 2016
De ziekenfondsen hebben in 2016 samen 151,5 miljoen euro meer uitgaven geboekt dan wat
toegestaan was39. Bij de voorlopige afrekening van de uitgaven in april 2017 moet het RIZIV
de ziekenfondsen 99,3 miljoen euro betalen40.
Het RIZIV heeft in juni 2017 543,9 miljoen euro terugbetaald aan de ziekenfondsen. Het verschil (444,6 miljoen euro) is het saldo van de rekening-courant waarop de ziekenfondsen
in 2016 hun liquiditeitsoverschotten hebben gestort. Zij mogen immers maar een beperkt
bedrag aan liquiditeiten aanhouden (uitgedrukt in de vorm van een liquiditeitscoëfficiënt).
Het overtollige bedrag moeten zij storten op de rekening-courant van het RIZIV die daartoe
werd geopend. Ze kunnen die middelen opnieuw opvragen tijdens het begrotingsjaar om
behoeften inzake geneeskundige verzorging te dekken.
Aan de ziekenfondsen toe te kennen boni/mali (2013-2016)
De bedragen van de boni of mali worden vastgesteld en verrekend met de bijzondere reservefondsen als het RIZIV de rekeningen van het boekjaar heeft goedgekeurd. Die bijzondere
reservefondsen bevatten gecumuleerd 656,1 miljoen euro aan boni (toestand na de goedkeuring van de rekeningen 2012).

38 Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, Verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
39 Vier ziekenfondsen gaven in totaal 209,0 miljoen euro meer uit dan hun aandeel in de begrotingsdoelstelling en
drie ziekenfondsen hadden in totaal een minderuitgave van 57,5, miljoen euro. Bron: Nota 2017/56 van het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV, Voorlopige afsluiting van de rekeningen van de geneeskundige verzorging,
16 juni 2017.
40 De vier ziekenfondsen die meer uitgaven, krijgen maar 75 % van hun meeruitgaven betaald, hetzij 156,8 miljoen
euro. De drie andere ziekenfondsen moeten hun overschot, 57,5 miljoen euro, volledig aan het RIZIV terugstorten
(hun boni zullen ze krijgen als het RIZIV de rekeningen voor 2016 heeft opgemaakt). Per saldo moet het RIZIV naar
aanleiding van de voorlopige afrekening dus 99,3 miljoen euro betalen.
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De volgende tabel geeft een raming van de boni/mali voor de ziekenfondsen voor de jaren
waarvoor het RIZIV de rekeningen nog niet heeft goedgekeurd.
Tabel 12 – Raming van de boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen (of de mali) van de ziekenfondsen (in miljoen euro)
2013

2014

2015

2016

Globale begrotingsdoelstelling

26.676,6

27.861,2

23.851,8

23.812,6

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks ten laste
neemt

-1.043,1

-1.970,2

-608,7

-645,4

-63,2

-139,1

-120,2

-141,1

In de partiële begrotingsdoelstellingen
gereserveerde bedragen(1)
Meerontvangsten “overeenkomsten
artikel 81”(2)

78,5

Door de ziekenfondsen te besteden bedrag

25.151,3

25.752,3

23.243,1

23.104,6

Uitgaven van de ziekenfondsen

-24.950,7

-25.520,7

-23.415,5

-23.256,1

200,6

231,6

-172,4

-151,5

50,2

57,9

-43,1

-37,8

Tegoed/tekort
Aandeel van 25 % dat bij de opmaak van de
rekeningen moet worden verrekend
(1)

 it zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden (en waarvoor de
D
kostprijs overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze voor een volledig jaar is geraamd)41 .

(2)

I n de begroting 2016 raamde het RIZIV de ontvangst uit compensaties voor “overeenkomsten artikel 81” op 45 miljoen euro. In werkelijkheid betaalde de geneesmiddelenindustrie 123,5 miljoen euro. Het verschil (78,5 miljoen euro)
wordt afgetrokken van de uitgaven en de verzekeringsinstellingen worden hiervoor niet financieel verantwoordelijk
gesteld.

Bron: RIZIV, nota’s van de Algemene Raad nrs. 2016/030 corr en CGV 2015/019 - Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen 2015 en RIZIV, nota van de Algemene Raad nr. 2017/035 – Voorschot
op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2016

41 Zie in dat verband ook Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, Verslag in uitvoering van de
resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, p. 16. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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1.5

Stelsels buiten Globaal Beheer

1.5.1

Ontvangsten

Tabel 13 – Ontvangsten van de stelsels buiten Globaal Beheer (in miljoen euro)

Bijdragen
Toelagen van de overheden
Alternatieve financiering door de Staat
Andere ontvangsten
Totaal

Initiële
begroting 2016

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties 2016

2.443,0

2.610,9

193,2

295,4

287,7

284,8

50,9

50,9

40,9

401,5

378,4

551,5

3.190,8

3.327,9

1.070,8

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
De ontvangsten van de stelsels buiten Globaal Beheer liggen 2.257,1 miljoen euro (67,82 %)
lager dan de ontvangsten van de aangepaste begroting. Die daling is vooral het gevolg van
de gewijzigde voorstelling van de cijfers: in de voorlopige realisaties heeft de FOD Sociale
Zekerheid de ontvangsten voor de pensioenen van de lokale overheden (DIBISS) opgenomen bij de pensioenen van de openbare sector, ook al is de overname van de pensioenen
door de Federale Pensioendienst pas vanaf 1 januari 2017 een feit.
1.5.2

Uitgaven

Tabel 14 – Uitgaven van de stelsels buiten Globaal Beheer (in miljoen euro)
Initiële
Aangepaste
begroting 2016 begroting 2016

Realisaties 2016

Prestaties

2.748,3

2.768,3

420,5

DIBISS

2.655,6

2.674,4

348,2

FAO - Kapitalisatie

20,9

20,0

20,1

FBZ - Asbestfonds

12,6

14,2

13,9

FBZ - Beroepsziekten plaatselijke
overheden

12,7

12,6

12,0

Fonds voor Medische Ongevallen

10,5

11,1

5,4

RVA - Tewerkstellingsopdrachten

36,0

36,0

20,9

Werkingskosten

38,2

35,0

33,2

Andere uitgaven

423,1

441,6

584,3

3.116,9

3.244,9

1.038,0

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)

44

De uitgaven van de stelsels buiten Globaal Beheer liggen 2.206,9 miljoen euro (68,01 %)
lager dan in de aangepaste begroting. Die daling is vooral het gevolg van de voorstelling
van de FOD Sociale Zekerheid, die de uitgaven voor de pensioenen van de lokale overheden
(DIBISS) opneemt bij de pensioenen van de openbare sector.
De uitgaven van de rubriek “Andere uitgaven” bevatten vooral de uitgaven van DIBISS voor
de bevordering van de werkgelegenheid in de non-profitsector (581,8 miljoen euro)42.
1.6

Overheidspensioenen

1.6.1

Ontvangsten

Tabel 15 – Vergelijking ramingen en realisaties voor de ontvangsten van de overheidspensioenen (in
miljoen euro)
Initiële
begroting 2016
Bijdragen
Toelagen van de overheden
Andere ontvangsten
Totaal

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties
2016

2.671,2

2.660,8

4.525,6

10.715,6

10.671,4

10.768,3

4,0

81,9

600,4

13.390,8

13.414,1

15.894,3

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
Het verschil tussen de realisaties en de begrote ontvangsten wordt voornamelijk verklaard
door de integratie van de ontvangsten inzake de pensioenen van DIBISS in de voorlopige
realisaties (2,434,1 miljoen euro). In de initiële begroting en de aangepaste begroting waren
ze nog opgenomen bij de ontvangsten van de stelsels buiten Globaal Beheer (zie ook punt
1.5.1).

42 Het gaat om de uitgaven voor de sociale Maribel (d.i. een vorm van bijdragevermindering voor de non-profitsector,
waarbij de vermindering niet wordt toegekend aan de werkgever maar wordt verdeeld) en uitgaven voor de interdepartementale begrotingsfondsen (d.i. een programma dat zich specifiek richt op de tewerkstelling van langdurig
werklozen en andere risicogroepen in de sector van de ziekenhuizen).
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1.6.2

Uitgaven

Tabel 16 – Vergelijking ramingen en realisaties voor de uitgaven voor overheidspensioenen (in miljoen
euro)
Initiële
begroting 2016
Prestaties

Aangepaste
begroting 2016

Realisaties
2016

13.351,5

13.369,3

14.882,6

Werkingskosten

39,3

44,8

56,8

Andere uitgaven

0,0

0,0

850,3

13.390,8

13.414,1

15.789,7

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2016: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2017)
Zoals bij de ontvangsten is de belangrijkste verklarende factor voor het verschil tussen de
begroting en de realisaties de integratie van de uitgaven voor de pensioenen van DIBISS
(2.355,1 miljoen euro). Daardoor is het moeilijk om de voorlopige uitgaven te vergelijken met
de ramingen.
Van de uitgaven voor pensioenen heeft 13.318 miljoen euro betrekking op uitgaven van de
vroegere Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS)43. Die uitgaven liggen hoger dan
de ramingen van de aangepaste begroting (13.135,8 miljoen euro) omdat bij de aanpassing
van de begroting geen rekening is gehouden met de overschrijding van de index in 2016.

2

Regeringsmaatregelen

2.1
Overzicht
Bij de begrotingsopmaak 2016 en de begrotingscontrole in de loop van het boekjaar heeft de
regering een vijftigtal maatregelen genomen.
De volgende tabel geeft een verdeling per soort maatregel.
Tabel 17 – Verdeling van de begrotingsmaatregelen
Geraamde weerslag
Taxshift

(*)

1.615,1

Andere maatregelen

877,6

Strijd tegen de sociale fraude

118,8

(*)

minderontvangsten

Bron: Rekenhof, gegevens op basis van de gedetailleerde beslissingen bij de begroting
Voor de bepaling van het bedrag van de maatregelen heeft het Rekenhof zich gebaseerd
op de oorspronkelijke begrotingsbeslissingen van de regering en de daarop uitgevoerde

43 Het saldo houdt verband met de pensioenen van de lokale besturen die rechtstreeks aan de begunstigden worden
betaald. De pensioenen van die besturen die via een voorzorgsinstelling worden betaald, zijn opgenomen in de
rubriek “andere uitgaven”.
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correcties. Daarnaast zijn ook de beslissingen meegeteld die in het kader van de begrotingsopmaak of de begrotingscontrole zijn beslist, ook al zijn ze formeel niet opgesomd in
de begrotingsnotificaties (bv. de goedkeuring van de begroting 2016 voor de geneeskundige
verzorging). Die werkwijze houdt in dat maatregelen die in een latere begrotingsbeslissing
zijn geschrapt of vervangen, niet zijn begrepen in het totaal.
Hierna volgt een bespreking van de (financieel) belangrijkste begrotingsmaatregelen voor
2016. De maatregelen over de sociale fraude worden apart besproken in punt 3.
2.2
Taxshift
De maatregelen inzake de taxshift hebben betrekking op de ontvangsten uit belastingen
en op de socialezekerheidsbijdragen. De volgende alinea’s gaan in op de sociale component
van de taxshift.
2.2.1

RSZ-Globaal Beheer

Vermindering van de werkgeversbijdragen
Om de werkgelegenheid te bevorderen, heeft de regering beslist de lasten op arbeid te verminderen door de socialezekerheidsbijdragen voor de werkgevers geleidelijk te verlagen.
Door die verlaging zal de nominale bijdragevoet tegen 2020 dalen naar 25 %. De eerste fase
van de taxshift is in werking getreden in april 2016 en bestaat uit een daling van de nominale bijdragenvoet (van 32,4 % naar 30,14 %) en een verhoging van de structurele bijdrageverminderingen. In zijn commentaar bij het ontwerp van begroting 2016 heeft het Rekenhof
de krachtlijnen van die taxshift uitgelegd44.
Bij de opmaak van de begroting 2016 raamde de RSZ het verlies aan bijdragen door de
taxshift op 1,6 miljard euro. De lastenverlaging zorgt echter voor een terugverdieneffect in
de vorm van hogere werkgeversbijdragen (omdat meer mensen aan het werk zijn) en lagere
uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen (besparing aanvankelijk geraamd op 56 miljoen
euro). In de initiële begroting 2016 raamde de regering dat terugverdieneffect voor de bijdragen van de sociale zekerheid op 34,1 miljoen euro45.
Volgens de RSZ heeft de taxshift in 2016 geleid tot een verlies aan ontvangsten van 1.613,4 miljoen euro, waarvan 1.507 miljoen euro aan lagere werkgeversbijdragen en 106,4 miljoen
euro aan bijkomende structurele bijdrageverminderingen. De bijkomende tewerkstelling
met bijhorende loonmassa die als gevolg van de taxshift wordt gecreëerd, is echter niet
exact meetbaar46.

44 Parl. St. Kamer, 27 november 2015, DOC 54 1351/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, deel I- hoofdstuk II- punt 2.1.
45 Door de bijkomende tewerkstelling zorgt de taxshift niet alleen voor hogere ontvangsten uit bijdragen en een
besparing in de werkloosheidsuitkeringen, maar ook voor bijkomende fiscale ontvangsten. Die laatste worden
geraamd op 134,9 miljoen euro (maar komen hier verder niet aan bod).
46 Het Federaal Planbureau raamde ex ante het terugverdieneffect van de taxshift voor de rekeningen van de sociale
zekerheid (op ESR-basis) op 10 %. Zie: Federaal Planbureau, Netto-terugverdieneffecten voor de sociale zekerheid
van de arbeidskostenverminderingen zoals beslist in het kader van de tax shift in de veronderstelling van een ex ante
equivalente verhoging van de fiscale heffingen, juli 2016.
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Hogere bijdrageverminderingen voor de eerste aanwervingen door een zelfstandige
In het kader van de taxshift voor de zelfstandigen versterkt de regering de bijdrageverminderingen voor de aanwerving van personeel: voor de aanwerving van een eerste werknemer
betaalt de zelfstandige geen werkgeversbijdragen. Voor de aanwerving van de tweede tot
en met de zesde werknemer krijgt hij een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen. Die verminderingen zijn op 1 januari 2016 van kracht geworden. Volgens de RSZ
bedraagt de kostprijs voor die maatregel in 2016 111,9 miljoen euro, wat 62,9 miljoen euro
meer is dan geraamd (49 miljoen euro).
2.2.2
RSVZ-Globaal Beheer
Het percentage van de sociale bijdragen daalt progressief van 22 % in 2015 naar 20,5 % in
2018, in het kader van de taxshift die de regering heeft goedgekeurd47.
In 2016 werd het bijdragepercentage vastgelegd op 21,5 %, wat volgens de RSVZ zou leiden
tot een verlies aan ontvangsten van naar schatting 70,4 miljoen euro.
De vermindering van het percentage wordt gecompenseerd door volume-effecten die niet
kunnen worden geïdentificeerd in de totale geïnde sociale bijdragen in 2016, die stijgen ten
opzichte van 2015.
2.3
RSZ-bijdragen
De bijzondere bijdrage die de werkgevers moeten betalen op de aanvullende vergoedingen
die worden uitgekeerd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Decava) is opgetrokken voor werknemers die vanaf 1 januari 2016 in het systeem zijn gestapt. De opbrengst
voor 2016 werd geraamd op 20 miljoen euro. De werkelijke ontvangst voor 2016 is begrepen
in het totaal van de bijdragen op die vergoedingen en kan niet afzonderlijk worden vastgesteld.
2.4

Werkingskosten

2.4.1
Nieuwe initiatieven
De enveloppe voor de nieuwe initiatieven, met een initieel bedrag van 34,6 miljoen euro,
werd teruggebracht tot 10 miljoen euro voor alle OISZ samen.
Nagenoeg dat volledige bedrag (9,5 miljoen euro) werd aan de Federale Pensioendienst toegekend om IT-uitgaven te dekken. De pensioendienst heeft die bijkomende middelen voor
slechts 1,5 miljoen euro gebruikt. Het resterende bedrag (8 miljoen euro) werd overgedragen naar het dienstjaar 2017.
2.4.2
Administratiekosten van de ziekenfondsen
Naar aanleiding van de opmaak van de begroting voor 2016 heeft de regering het forfaitaire
bedrag van de administratiekosten voor de ziekenfondsen met 50 miljoen euro verminderd.
Die besparing is uitgevoerd via een aanpassing van artikel 195 van de Ziekteverzekeringswet 48.

47 Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht.
48 Wet betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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2.5
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
In 2016 heeft de regering besparingen opgelegd voor 64,4 miljoen euro in de uitkeringen
aan werknemers en zelfstandigen. Bijna alle besparingen49 houden verband met het beleid
om arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen sneller opnieuw aan het werk te laten
gaan. In 2016 zijn de volgende maatregelen genomen50:
•
•

•

•
•

de responsabilisering van werkgevers en werknemers bij arbeidsongeschiktheid (geraamde besparing: 33 miljoen euro);
een gericht heronderzoek (door een andere arts) in de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid (geraamde besparing: 23,1 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro in het
stelsel van de zelfstandigen);
de Noorse maatregel, d.i. het gebruik van een specifieke vragenlijst bij de evaluatie van
de arbeidsongeschiktheid (geraamde besparing: 8,3 miljoen euro, waarvan 500.000 euro
in het stelsel van de zelfstandigen);
een herraming van de impact op de uitgaven van de maatregelen die de snellere herintegratie op de arbeidsmarkt moeten stimuleren (geraamde besparing: 5,4 miljoen euro);
kosten in verband met de invoering van de vragenlijst en het verplichte medische onderzoek (meeruitgave van 5,7 miljoen euro).

De maatregel in verband met het gerichte heronderzoek is op 1 oktober 2016 van start gegaan. De andere maatregelen zijn op 30 juni 2017 nog niet van toepassing. De latere invoering van de reglementaire omkadering van het systeem van de herintegratietrajecten51
- waarvan het heronderzoek deel uitmaakt – heeft ervoor gezorgd dat de verwachte bijkomende besparing van de maatregelen tot herintegratie is gedaald van 13,4 miljoen euro naar
5,4 miljoen euro.
Hoewel de meeste van die besparingen niet zijn uitgevoerd, gaat het RIZIV ervan uit dat ze
onrechtstreeks de uitgaven al hebben beïnvloed. Volgens het RIZIV verklaart de aankondiging van sommige maatregelen immers mee de daling van de uitgaven.
2.6
Werkgelegenheid en werkloosheid
Voor de meeste begrotingsmaatregelen die hierna worden opgesomd, werd de regelgeving
aangepast en ingevoerd, maar om verschillende redenen kan de RVA niet meten hoeveel
die individueel opbrengen. Enerzijds is het moeilijk het effect van een maatregel te bepalen
los van het effect van de conjunctuur, de demografie of andere maatregelen die in hetzelfde
domein of in aanverwante domeinen werden genomen. Naast de rechtstreekse besparingen

49 Twee maatregelen met een beperkte weerslag vallen buiten dat kader. Het gaat om de mogelijkheid voor de ziekenfondsen de uitkeringen die onterecht werden betaald na het overlijden van de verzekerde, terug te vorderen
van de geblokkeerde financiële rekening (nog niet uitgevoerd) en de maatregel die de uitkering voor grensarbeiders afschaft (uitgevoerd). De twee maatregelen zijn samen goed voor een besparing van ongeveer 300.000 euro.
50 Die maatregelen concretiseren een besparing van 73,9 miljoen euro die moest worden gerealiseerd in het kader van
een nog uit te werken Plan Arbeidsongeschiktheid. Het plan bestaat uit een aantal maatregelen die zich richten
tot de verschillende bij de arbeidsongeschiktheid betrokken partijen (arbeidsongeschikte persoon, geneesheer,
werkgever, arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer).
51 Twee koninklijke besluiten werken het systeem van die herintegratietrajecten uit: het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 (wijzigt het koninklijk besluit van 28 mei 2003 op het gezondheidstoezicht op werknemers) en het
koninklijk besluit van 8 november 2016 (wijzigt het koninklijk besluit van 3 juli 1996). Die besluiten zijn op 1 januari 2017 in werking getreden voor personen die vanaf die datum arbeidsongeschikt worden en treden in werking op
1 januari 2018 voor de werknemers die al in het systeem zitten.
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kunnen de maatregelen anderzijds een onrechtstreeks effect hebben op de werkgelegenheid
waardoor de uitgaven inzake werkloosheidsuitkeringen dalen alsook op de ontvangsten uit
sociale bijdragen en inzake fiscaliteit. Tot slot werken bepaalde maatregelen ook preventief
of ontradend en leiden ze tot gedragsveranderingen die heel moeilijk in te schatten zijn.
Volgens de RVA hebben verschillende factoren geleid tot een vermindering van de totale
uitgaven voor sociale prestaties. Hij is echter van oordeel dat een aanzienlijk deel ervan
voortvloeit uit de hervormingen die de laatste jaren in de stelsels werden doorgevoerd en
uit de toename van de preventieve controles die voortaan vóór het openen van het recht gebeuren (nazicht van het adres, de gezinstoestand, het bestaan van andere inkomsten enz.).
2.6.1
Werkloosheid
Vier maatregelen hebben betrekking op het stelsel van de werkloosheid, met als doel
72,3 miljoen euro te besparen op de in 2016 betaalde prestaties:
•
•

•

•

de versnelde degressiviteit van de uitkeringen (verwachte besparing: 57 miljoen euro);
het openen van de rechten op basis van in het buitenland gepresteerde werkperiodes,
d.w.z. in landen buiten de Europese Unie (EU) waarmee België geen verdrag heeft gesloten (oorspronkelijk was een besparing verwacht van 6,6 miljoen euro; in oktober
2016 schroefde de regering die verwachting terug tot 4,4 miljoen euro);
het verstrengen van de voorwaarde om een recht op uitkeringen te kunnen openen: drie
maanden gewerkt hebben in België in plaats van één dag in EU- en niet-EU-landen (oorspronkelijk was een besparing verwacht van 10,6 miljoen euro; in oktober 2016 schroefde de regering die verwachting terug tot 8,5 miljoen euro);
de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit in bijberoep te starten voor uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (verwachte besparing van 2,4 miljoen euro).

De regelgeving werd aangepast. De eerste maatregel is van kracht gegaan op 26 februari 201652, de drie volgende op 1 oktober 201653.
Door de besparingsmaatregelen en de evolutie van de arbeidsmarkt is het bedrag van de
prestaties in die sector tussen 2015 en 2016 met 292,8 miljoen euro gedaald.
2.6.2
Tijdelijke werkloosheid
Er zijn twee maatregelen genomen om de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid met 34,4 miljoen euro te doen dalen:

52 Koninklijk besluit van 5 februari 2016 tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
53 Koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en
153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging
van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot
uitvoering van hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van
het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging
van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met
het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen.
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•
•

de vermindering per werkgever van het aantal dagen economische werkloosheid (verwachte opbrengst: 25 miljoen euro voor 2016);
de verplichting om te bewijzen dat men in aanmerking komt om uitkeringen voor economische werkloosheid te kunnen ontvangen (oorspronkelijk was een besparing van
30,9 miljoen euro verwacht; in oktober 2016 stelde de regering die verwachting bij tot
9,4 miljoen euro).

De beslissing over de eerste maatregel werd in 2015 genomen en bevestigd door een wijziging van de regelgeving in 201654. De verwachte opbrengst voor 2016 werd gedeeltelijk
gehaald.
Voor de tweede maatregel werd de wetgeving aangepast, met inwerkingtreding op 1 oktober 201655.
Tussen 2015 en 2016 daalt het bedrag van de uitgaven voor sociale prestaties in het kader
van de tijdelijke werkloosheid met 28 miljoen euro. De RVA kan weliswaar niet preciseren
hoeveel besparingen de verschillende maatregelen rechtstreeks opleveren, maar stelt vast
dat het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald met 4,5 %. In 2016 hebben 346.267 werknemers en 43.301 werkgevers een beroep gedaan op het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, d.i. respectievelijk 2,4 % en 2,2 % minder dan in 2015.
2.6.3
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Een maatregel geeft een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en een vermindering van de
fiscaliteit wanneer iemand bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat. De regelgeving werd
aangepast56 en is op 1 januari 2016 van kracht geworden.
Deze maatregel zou 9 miljoen euro moeten opbrengen, gelijk verdeeld over de RVA, de RSZ
en de fiscale ontvangsten.
De RVA kan de opbrengst van die maatregel niet becijferen. Bij de RSZ maakt de ontvangst
deel uit van de totale geïnde bijdragen en kan ze dus niet apart worden becijferd.
2.6.4
Tijdskrediet (privésector) en loopbaanonderbreking (overheidssector)
Twee maatregelen moesten een besparing opbrengen van 14,3 miljoen euro:
•
•

de verstrenging van de voorwaarden om tijdskrediet te kunnen opnemen (verwachte
besparing van 12,9 miljoen euro);
de harmonisering van de loopbaanonderbreking (verwachte besparing van 1,4 miljoen
euro).

Geen van die twee maatregelen werd in 2016 ingevoerd.

54 Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken tot wijziging van artikel 38, § 3 sexies, van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
55 Bovenvermeld koninklijk besluit van 11 september 2016.
56 Artikelen 102-106 van de programmawet van 26 december 2015.
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De in 2015 geplande maatregel met betrekking tot de harmonisering van de loopbaanonderbreking werd bij de begrotingscontrole van oktober 2016 uitgesteld naar 2017. Er werd
daarvoor een wijziging in de regelgeving aangebracht, die op 1 juni 2017 van kracht is geworden57.
Sinds de invoering van die stelsels werd er steeds vaker een beroep op gedaan, met een
piek eind 2014 toen heel wat werknemers van de overgangsmaatregelen gebruik hadden gemaakt om nog de oudere gunstigere voorwaarden te kunnen genieten. In 2015 is het aantal
nieuwe gebruikers verminderd, een evolutie die in 2016 werd bevestigd voor het stelsel van
het tijdskrediet.
Kenmerkend voor 2016 is echter dat er heel wat nieuwe kandidaten in het stelsel van loopbaanonderbreking zijn gestapt (+51,8 %), voornamelijk als gevolg van een nieuwe, minder
interessante regeling die vanaf 1 september 2016 voor ambtenaren van de Vlaamse overheidssector werd ingevoerd. Die regeling is er gekomen doordat die bevoegdheid naar de
gewesten werd overgeheveld. De federale uitgaven inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn in 2016 met 40,3 miljoen euro gedaald.
2.6.5
FOD Werkgelegenheid
Twee maatregelen zijn bedoeld om jobcreatie en dus een daling van de werkloosheid in de
hand te werken:
•
•

de maatregel om de beschikbare middelen voor de risicogroepen anders te gebruiken
om ingroeibanen te creëren (verwachte besparing: 80 miljoen euro58);
de ondersteuning van de activiteiten e-commerce en logistiek in België om het concurrentievermogen ten opzichte van de buurlanden te verhogen (verwachte opbrengst:
13,5 miljoen euro in 2016).

De eerste maatregel is nog niet van toepassing en werd dus niet gerealiseerd.
De tweede maatregel is op 1 februari 201759 van kracht geworden en laat nachtwerk toe in
het kader van e-commerce.

57 Koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering
van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van
het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen; koninklijk besluit van
23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.
58 Die opbrengst was voor een bedrag van 26,7 miljoen euro gelijk verdeeld over de RVA (minderuitgaven inzake prestaties), de RSZ (verhoging van de bijdragen) en de fiscale ontvangsten.
59 Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.
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2.7

Pensioenen

2.7.1
Beperking van de gelijkgestelde periodes
De RVA kent sinds 1 januari 2015 geen vergoeding meer toe aan nieuwe kandidaten voor
niet-gemotiveerd tijdskrediet60. Aangezien de voorwaarde van het ontvangen van een uitkering van de RVA niet meer is vervuld, worden de periodes van niet-gemotiveerd tijdskrediet niet meer gelijkgesteld inzake pensioenen.
De opbrengst van de maatregel met betrekking tot niet-gemotiveerd tijdskrediet en nietgemotiveerde loopbaanonderbreking werd in de initiële begroting 2016 op 10 miljoen euro
geraamd. Vermits de hervorming van de loopbaanonderbreking niet werd goedgekeurd,
werd dat bedrag in oktober 2016 verminderd met 3 miljoen euro.
De effectieve opbrengst van die maatregel kan niet worden geraamd.
2.7.2

Toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een gewaarborgd
minimumpensioen en verhoging van de minimumpensioenen
In december 2016 werd een eenmalige premie betaald aan sommige gepensioneerden die
een minimumpensioen van werknemer of zelfstandige genieten61.
De globale kosten voor alle pensioenstelsels samen werd op 24,7 miljoen euro geraamd voor
2016, waarvan 16,5 miljoen euro voor het werknemersstelsel. Voor dat stelsel kwam dat neer
op een budgettaire uitgave van 16 miljoen euro.
2.7.3
Maatregelen inzake de overheidspensioenen
De volgende maatregelen moeten leiden tot een besparing van 57,1 miljoen euro in de uitgaven voor overheidspensioenen.
•

Ambtenaren worden voortaan pas ambtshalve gepensioneerd wanneer ze 365 dagen ziek
zijn na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar62 (geraamde besparing: 880.000 euro)63.
Tegenover de besparing in de uitgaven voor pensioenen staan echter meeruitgaven in de
personeelskosten van alle overheidsdiensten. Die meeruitgaven liggen bovendien hoger
dan de geraamde besparing, omdat de ambtenaren nog tot twee jaar een loon of een
wachtgeld64 krijgen van hun werkgever. Ook hun rustpensioen zal daardoor hoger liggen.

60 Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit
van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
61 Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot
verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel.
62 Voorheen werden ze al ambtshalve gepensioneerd wanneer ze 365 ziektedagen telden na hun 60 e verjaardag. Op
1 januari 2017 respectievelijk 1 juli 2017 wordt deze leeftijd verder verhoogd tot 62,5 respectievelijk 63 jaar.
63 Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte.
64 Het wachtgeld is ten minste gelijk aan het verworven pensioenbedrag.
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•

•

Diplomabonificatie en pensioenbedrag: de gelijkstelling van de verschillende regelingen
om de studiejaren te laten meetellen bij de pensioenberekening (die voor de ambtenaren impliceert dat de diplomabonificatie niet langer gratis zal zijn) moest volgens de
planning in november 2016 in werking treden (geraamde opbrengst: 10 miljoen euro in
2016)65. Op 31 juli 2017 is die maatregel nog niet uitgevoerd66.
Invoering van een gemengd pensioen: die maatregel houdt in dat de jaren waarin iemand als contractueel personeelslid voor de overheid heeft gewerkt, bij de aanstelling
in vast dienstverband niet meer meetellen voor de berekening van het pensioen67. Op
31 juli 2017 is die maatregel nog niet uitgevoerd.

De weerslag van die maatregelen op de uitgaven voor pensioenen kan niet worden bepaald.
Daarnaast zijn in 2016 ook nog enkele maatregelen in werking getreden waartoe vroeger
was beslist.
•

•

Ingevolge de harmonisering van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, kan een ambtenaar vervroegd met pensioen vanaf 62 jaar (tegenover 61,5 jaar in 2015) en met een loopbaan van 40 jaar. Wie op 60 jaar met pensioen wil gaan, moet 42 jaar hebben gewerkt.
Die maatregel is een voortzetting van de pensioenhervorming die in 2011 is ingevoerd68
en moet de stijging van het aantal gepensioneerden beperken (geraamde besparing:
38,7 miljoen euro).
In 2016 ging ook de hervorming van het overlevingspensioen van start: de minimumleeftijd voor het recht op een overlevingspensioen wordt opgetrokken van 45 jaar in
2015 tot 45,5 jaar in 2016 (en vervolgens telkens met een half jaar tot en met 2025 en met
een jaar van 2026 tot 2030). Deze maatregel heeft geen enkele besparing opgeleverd in
2016. Personen die door de hervorming geen overlevingspensioen meer krijgen, hebben
immers een jaar lang recht op een overgangsuitkering (die op dezelfde manier is berekend als het overlevingspensioen).

2.8
Geneeskundige verzorging
Naar aanleiding van de initiële en aangepaste begroting 2016 legde de regering voor
433,3 miljoen euro besparingen op, waarvan 151,4 miljoen euro als compensatie voor nieuw
beleid inzake geneeskundige verzorging. Daarnaast verhoogde de regering de onderbenutting tot 175,8 miljoen euro (een verhoging met 72,8 miljoen euro ten opzichte van het eerder
vastgelegde bedrag). Dat bedrag wordt niet verdeeld over de partiële begrotingsdoelstellingen.

65 De regering gaat ervan uit dat ambtenaren hun studiejaren ook in de toekomst willen laten meetellen en dat ze dus
de gevraagde regularisatiebijdrage zullen betalen.
66 In zijn commentaar bij de aanpassing van de begroting 2017 heeft het Rekenhof nog gewezen op de impact van de
later dan geplande inwerkingtreding voor de begroting 2017. Zie Parl. St. Kamer, DOC 54 2411/002, Commentaar
en opmerkingen bij de aangepaste ontwerpen van staatsbegroting, 19 mei 2017, p. 79.
67 De minister van Pensioenen kondigde die maatregel aan in zijn beleidsverklaring voor 2016, Parl. St. Kamer,
DOC 54 1428/009, Algemene beleidsnota Pensioenen, 30 oktober 2015, p. 12.
68 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
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Tabel 18 – Overzicht van besparingsmaatregelen, per partiële begrotingsdoelstelling (in miljoen euro)

Partiële begrotingsdoelstelling

Verdeling door het
Verzekeringscomité

Binnen de begrotingsdoelstelling
Structurele onderbenutting

175,8

Algemene maatregel honorariasector

82,5

Honoraria geneesheren

13,2

Farmaceutische verstrekkingen

62,5

Thuisverpleging

10,4

Revalidatie

3,9

Rust- en verzorgingstehuizen/rusthuizen voor bejaarden/
dagcentra

4,0

Verhoogde tegemoetkoming

3,8

Bijkomende maatregelen m.b.t. de strijd tegen fraude (zie
punt 3)
Divers
Subtotaal

25,0
2,4
383,5

Buiten Begrotingsdoelstelling
Internationale verdragen
Wet ziekenhuizen
Artikel 56

176,3
44,3
5,0

Subtotaal

225,6

Totaal

609,1

Bron: beslissingen bij de opmaak van de begroting (oktober 2015), begrotingsdocumenten en gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de uitgaven van het RIZIV
De meeste maatregelen hebben betrekking op het schrappen van bepaalde initiatieven en
het corrigeren van de geraamde begrotingsuitgaven. Ook worden maatregelen genomen op
het vlak van de indexatie van de honoraria en in de uitgaven voor de farmaceutische verstrekkingen. Van sommige besparingsmaatregelen is het echter onmogelijk de werkelijke
weerslag te bepalen. De stand van zaken met betrekking tot de maatregelen begrepen in de
partiële begrotingsdoelstellingen wordt hierna toegelicht.
Structurele onderbenuting
De regering besloot in oktober 2015 dat het verschil tussen de globale begrotingsdoelstelling en de technische ramingen (116,8 miljoen euro)69 niet mocht worden besteed. Bij de
begrotingscontrole 2016 werd dit bedrag verhoogd met 59 miljoen euro. Door de overschrijding van de begrotingsdoelstelling (zie punt 1.4.2) is die onderbenutting niet gerealiseerd.

69 In augustus 2015 ging de regering uit van een onderbenutting van 137 miljoen euro voor 2016. Door de sterke toename van de verwachte uitgaven is dat bedrag in oktober 2015 teruggebracht tot 116,8 miljoen euro.
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Algemene maatregel honorariasectoren
De regering vroeg aan de verstrekkers voor wie de prestaties worden berekend op basis van
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, om in 2016 geen indexering door
te voeren. De totale besparing bedraagt 82,5 miljoen euro.
Specifieke maatregelen in de honoraria voor geneesheren
Binnen de begrotingsdoelstelling van de honoraria voor geneesheren moest 13,2 miljoen
euro worden bespaard. Het betrof de volgende twee maatregelen:
•
•

Het budget van 10,2 miljoen euro voor nieuwe wachtposten werd geschrapt.
Het invoeren van de regel waarbij de diagnose en het voorschrijven van een behandeling voor logopedie voortaan in één enkele consultatie kunnen gebeuren (in plaats van
in twee consultaties) moest het aantal consultaties voor logopedie doen halveren. Die
vereenvoudiging is niet doorgevoerd, zodat de geraamde besparing van 3 miljoen euro
niet is gerealiseerd.

Maatregelen met betrekking tot de farmaceutische verstrekkingen
De besparing door het doorvoeren van een éénmalige daling van de vergoedingsbasis van
bepaalde geneesmiddelen, namelijk categorie B met 54,35 % en categorie A met 60,73 %,
werd op 59,3 miljoen euro geraamd. De impact hiervan op de maximumfactuur werd geraamd op -2,3 miljoen euro. De maatregel trad twee maanden later dan gepland in werking,
waardoor de maatregel 10,6 miljoen euro minder opbracht dan geraamd. Voorts zou de
verlaging van de veiligheidsmarge70 van 10,8 euro naar 5 euro een besparing opleveren van
0,9 miljoen euro op de maximumfactuur. De werkelijke besparing kan niet worden becijferd.
Maatregelen met betrekking tot de thuisverpleging
Een onderbenutting van 10,4 miljoen euro werd opgelegd ter compensatie van de overschrijding in 2015. Voor dit bedrag zijn geen werkelijke besparingsmaatregelen getroffen.
De voorlopige realisatie 2016 blijft 20,4 miljoen euro onder de partiële begrotingsdoelstelling.
Maatregelen met betrekking tot de revalidatie
De voornaamste maatregel betrof de revalidatieovereenkomsten voor de behandeling van
slaapstoornissen, waarbij het forfait per dag werd verlaagd. Die verlaging is niet doorgevoerd, zodat ook de geraamde besparing van 3 miljoen euro niet is verwezenlijkt.
Maatregelen met betrekking tot rust- en
verzorgingstehuizen/rusthuizen voor bejaarden/dagcentra
Zorgverleners en organisaties in de ouderenzorg kunnen projecten uitwerken voor nieuwe
zorgvormen (bv. projecten voor het uitbouwen van de thuiszorg of het ondersteunen van

70 De veiligheidsmarge is een bedrag dat de patiënt betaalt als de werkelijke prijs van een geneesmiddel hoger ligt
dan de prijs die het RIZIV gebruikt om de terugbetaling door de ziekteverzekering te berekenen.
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mantelzorgers). De financiële middelen voor het uitwerken van die projecten waarvoor de
federale overheid bevoegd is71, worden in 2016 met 4 miljoen euro verminderd.
Maatregelen met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming
Wanneer de gerechtigde niet langer aan de voorwaarden voldoet, wordt het voordeel op de
verhoogde tegemoetkoming beperkt tot het lopende kwartaal in plaats van tot het einde
van het lopende jaar. De besparing werd geschat op 3,8 miljoen euro.
Diverse maatregelen
Het gaat hier om drie kleinere maatregelen, waarbij het RIZIV besloot bepaalde uitgaven
uit de begroting te schrappen.
Maatregelen buiten begrotingsdoelstelling
De regering heeft op basis van het rapport van het monitoringcomité opgemerkt dat deze
rubrieken te hoog werden ingeschat voor een totaal bedrag van 225,6 miljoen euro.
2.9
Conclusie
Bij de opmaak van de initiële en aangepaste begroting 2016 heeft de regering een vijftigtal
maatregelen genomen.
Ongeveer een vijfde van de maatregelen, buiten de maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude, werd niet uitgevoerd in 2016. Het gaat om een bedrag van 302 miljoen euro.
De maatregelen in verband met de taxshift (die leiden tot minderontvangsten) werden uitgevoerd.
De besparingsmaatregelen (of de maatregelen die voor nieuwe ontvangsten moeten zorgen)
worden niet altijd uitgevoerd volgens de planning die de regering heeft vooropgesteld. De
adviesprocedures, de noodzaak van uitvoeringsbesluiten of de technische complexiteit zijn
de belangrijkste oorzaken van de vertraging.
Voor de maatregelen die tijdens het begrotingsjaar in werking treden, is het vaak moeilijk
de werkelijke weerslag ervan te bepalen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: de recente
inwerkingtreding van de maatregelen, het ontbreken van meetinstrumenten of de moeilijkheid om het aandeel van de begrotingsmaatregelen in de evolutie van de ontvangsten en
uitgaven te bepalen72. Omdat de begrotingsmaatregelen een belangrijke component zijn
van het beleid in de sociale zekerheid, beveelt het Rekenhof de OISZ opnieuw aan aangepaste systemen te ontwikkelen om de weerslag ervan te beoordelen.

71 De zorgvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd overeenkomstig de bijlage 3 bij het protocolakkoord nr. 3 van
13 juni 2005 gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van
de Grondwet. Na de zesde staatshervorming is de federale overheid (d.i. het RIZIV) nog bevoegd voor een deel
van de projecten (bv. projecten die een betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners
beogen).
72 Het Rekenhof heeft hierop al eerder gewezen in de analyse van de begrotingsmaatregelen in zijn vorige Boeken.
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2.10 Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksresultaten op 23 augustus 2017 ter commentaar voorgelegd aan de minister van Werk, de minister van Begroting, de minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen.
Enkel de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord, op 29 september 2017. Ze benadrukt dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is het aandeel van een maatregel
af te zonderen in de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitgaven en dat de invoering van een systeem van statistische en financiële analyse voor elke maatregel apart, aanzienlijke middelen zou vereisen die vaak niet in verhouding zouden zijn met de maatregel.
In antwoord op de vaststellingen van het Rekenhof, wijst ze erop dat de wet van 18 april
2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid een “Commissie
Financiën en Begroting” opricht bij de RSZ-Globaal Beheer (CFB RSZ) en het RSVZ (CFB
RSVZ). Deze twee commissies, die instaan voor de financiële en budgettaire opvolging van
de sociale zekerheid, zijn actief sinds juni 2017. Ze vormen een uitbreiding van het actieterrein van de Commissie voor Financiële Problemen bij de RSZ waarvan het hoofddoel was de
regering in te lichten wanneer mogelijk van het verwachte begrotingspad wordt afgeweken.
De CFB’s onderzoeken de evoluties van de grote ontvangsten- en uitgavenposten. Ze volgen
de regeringsmaatregelen op, op reglementair en budgettair vlak. Gezien de moeilijkheden
aangehaald door het Rekenhof, bestaat de budgettaire opvolging er momenteel in de oorspronkelijk geraamde budgettaire impact aan te passen op basis van de eventuele vertragingen in de reglementaire uitvoering van de verschillende maatregelen.

3

Strijd tegen de sociale fraude

In de algemene toelichting van de initiële begroting 2016 wordt een verwachte opbrengst
van 96 miljoen euro vermeld voor de strijd tegen de sociale fraude (waarvan 6,9 miljoen
euro voor het stelsel van de zelfstandigen). Bij de aanpassing van de begroting 2016 werd
dat bedrag opgetrokken naar 149 miljoen euro (waarvan 10,1 miljoen euro voor het stelsel
van de zelfstandigen). In de begrotingsnotificaties van de initiële begroting zijn echter geen
maatregelen opgenomen, terwijl die van de aanpassing slechts maatregelen voor 118,8 miljoen euro vermelden. Sommige maatregelen zijn specifiek, terwijl andere van meer algemene aard zijn (“bijkomende maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude”).
3.1
Uitvoering van de begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de sociale fraude
De volgende tabel geeft de stand van zaken weer op 31 mei 2017 van de uitvoering van de
begrotingsmaatregelen 2016 per OISZ, alsook die van 2015 die nog niet waren gerealiseerd.
Naast de maatregelen die in de begrotingsnotificaties werden vermeld, vermeldt de tabel
voor 2016 enkele van de bijkomende maatregelen waarvoor geen details waren verstrekt.

Neen

Ja

geen cijfers
beschikbaar
geen cijfers
beschikbaar
geen cijfers
beschikbaar
geen cijfers
beschikbaar
geen cijfers
beschikbaar

geen cijfers
beschikbaar

Mogelijkheid om de niet-verschuldigde bedragen van de
prestaties betaald na overlijden terug te vorderen

Zorgen voor een betere opvolging van de processen
voor de verwerking van frauduleuze gevallen dankzij
een computerprogramma

Zorgen voor een betere controle van de verblijfsvoorwaarde voor IGO-rechthebbenden

Het uitwerken van modelprofielen van rechthebbenden
die een mogelijk geval van fraude vormen

Vermijden dat betalingen aan het buitenland worden
voortgezet als de rechthebbende overleden is

Verbod om een beroepsinkomen of een uitkering te
cumuleren met een pensioen

Ja

Ja

Neen

Neen

geen cijfers
beschikbaar

Neen

Uitgevoerd in
2016
(ja/neen)

Verlenging van de termijn van 3 jaar naar 10 jaar voor de
recuperatie van een ten onterechte uitbetaald pensioen
in geval van fraude

Maatregelen 2016

FPD – Pensioenen stelsel werknemers

Maatregel

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

10,1

geen cijfers
beschikbaar

/

geen cijfers
beschikbaar

/

/

/

Effectieve
opbrengst
(in miljoen
euro)

De FPD kan niet bevestigen dat elke invordering betrekking
heeft op een bewezen geval van fraude.

Er werden akkoorden voor informatie-uitwisseling gesloten
met Frankrijk, Nederland en Duitsland. Eind 2016 werden
gegevensuitwisselingstesten gestart met Luxemburg, Spanje
en Italië.

In 2017 zal een lijst van feiten worden opgesteld die tot een
onterechte betaling kunnen leiden.

De controle van de verblijfsvoorwaarde werd verstrengd. De
financiële weerslag kan momenteel niet worden geraamd.

Het computerprogramma zal in 2017 worden ontwikkeld.

Er waren onderhandelingen met de banksector in 2016. De
huidige overeenkomst zal in 2017 worden aangepast en de
regelgeving zal worden gewijzigd.

Deze maatregel werd niet uitgevoerd door de werkoverlast
als gevolg van de integratie van de vroegere PDOS in de
vroegere RVP, die samen de nieuwe Federale Pensioendienst
(FPD) zijn geworden.

Commentaar

58

Neen

Ja

0,2 (19,1 waarvan 18,9 voor
het RIZIV)

Berekening van een referentieloon (waarbij premies en
gelijkaardige voordelen die los van het aantal gepresteerde dagen worden toegekend, buiten beschouwing
worden gelaten)

Neen

1,9 (2,6 waarvan
73 % voor de
RVA en 27 %
voor het RIZIV)

geen cijfers
beschikbaar

Uitgevoerd in
2016
(ja/neen)

Strijd tegen fraude met werkloosheidsuitkeringen als
gevolg van het kiezen van een fictief statuut

Maatregelen 2016

RVA

Gegevensuitwisseling tussen de FPD en de FOD Justitie

Maatregel 2015

Maatregel

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

geen cijfers
beschikbaar

/

/

Effectieve
opbrengst
(in miljoen
euro)

De notie van loon werd aangepast door het koninklijk besluit
van 13 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 10 juni 2001 tot vaststelling van het uniform begrip
“gemiddeld dagloon”. Sommige componenten van het loon
werden niet meer in aanmerking genomen bij het opstellen
van de werkloosheidsformulieren (elektronische aangiften
sociale risico’s). De financiële weerslag is beperkt rekening
houdend met de loonplafonds in het kader van de werkloosheidsreglementering.

De maatregel is moeilijk toe te passen. De RVA beschikt over
weinig gegevens om te bepalen of iemand effectief in een
bedrijf heeft gewerkt als werknemer dan wel of hij in werkelijkheid prestaties als zelfstandige heeft geleverd voor dat
bedrijf.

Deze maatregel werd niet uitgevoerd door de werkoverlast
als gevolg van de integratie van de vroegere PDOS in de vroegere RVP (de nieuwe FPD).

Commentaar

Analyse van de begrotingsmaatregelen / 59

geen specifieke
cijfers voor de
RVA beschikbaar

Aanwerving van inspecteurs in het kader van het plan
ter bestrijding van de sociale dumping

1,2

2,7

Controle van het energieverbruik op basis van de gezinssamenstelling om gevallen van mogelijke uitkerings- en
domiciliefraude op te sporen

Vervanging van de papieren controlekaart door een
elektronische controlekaart voor tijdelijke werkloosheid,
gekoppeld aan de identiteitskaart om de foutenmarge
te verkleinen

Maatregelen 2015

13,1

Uitbreiding van de referentiegrondslag voor de werkloosheidsuitkering tot het loon van de laatste twaalf
maanden

Maatregel

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Ja

Neen

Ja

geen cijfers
beschikbaar

/

geen cijfers
beschikbaar

Effectieve
Uitgevoerd in
opbrengst
2016
(in miljoen
(ja/neen)
euro)
Neen
/

De informaticatoepassing voor tijdelijk werklozen is operationeel sinds mei 2017 en zal in het tweede semester van 2017 in
verschillende proefondernemingen worden getest.

De elektronische kaart bestaat sinds 15 september 2016 voor
volledig werklozen.

De maatregel zit in testfase. Sommige gegevens van het
energieverbruik worden overeenkomstig de wet bezorgd aan
de KSZ om ze af te toetsen aan de gegevens in het rijksregister en vervolgens mee te delen aan de OISZ en de betrokken
sociaal inspecteurs.

Er werden aan de RVA personeelskredieten toegekend voor
de aanwerving van een sociaal inspecteur (niveau A) en van
dertien sociale controleurs (niveau B) die in november 2016 in
dienst zijn getreden.

Die uitbreiding is niet gebeurd omdat ze op talrijke praktische problemen gebotst zou zijn en tot een aanzienlijke extra
administratieve belasting voor de werkgevers en de werkloosheidssector zou hebben geleid. Ze werd vervangen door
een controle a posteriori die kan leiden tot een correctie met
terugwerkende kracht van het uitkeringsbedrag. De werkelijke financiële weerslag is moeilijk te ramen.

Commentaar

60

2,3 (na aftrek
loonsupplement en sociale
lasten alsook
IT-kosten)

1,7

Betere coördinatie tussen de verschillende inspectiediensten en aanwerving van sociaal inspecteurs

Grensoverschrijdende bestrijding – grondige controle
van de A1-attesten

Maatregelen 2016

RSVZ

Maatregel

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Ja

Ja

Uitgevoerd in
2016
(ja/neen)

0,2

Partiële
cijfers

Effectieve
opbrengst
(in miljoen
euro)

Naar aanleiding daarvan werden 42 attesten ingetrokken, wat
aanleiding heeft gegeven tot de betaling van 0,2 miljoen euro
sociale bijdragen. Dat is duidelijk minder dan de verwachte
opbrengst. Gelet op de lange looptijd van de procedure (gemiddeld 278 dagen), konden in het eerste controlejaar geen
hoge ontvangsten worden geïnd.

In 2016 werden 18.634 A1-attesten gemeld aan het RSVZ,
waarvan er 1.911 aan een controle werden onderworpen.

de integratie van twee diensten van de DG Zelfstandigen
van de FOD Sociale Zekerheid (Controle van Socialeverzekeringsfondsen en Commissie van de Vrijstellingen van
Sociale Bijdragen) die zal leiden tot de overheveling van 34
inspecteurs tegen 2019;
• de oprichting in 2017 van een nieuwe directie Eerlijke Concurrentie – Concurrence loyale (ECL) bij het RSVZ;
• de aanwerving van een deskundige in datamining;
• een samenwerkingsakkoord met de RSZ.
Er zijn enkele cijfergegevens beschikbaar over de controle van
de laattijdige en schijnaansluitingen. Hoewel het aantal binnenkomende dossiers stijgt, daalt het aantal opgelegde boetes. In 2016 werd een totaalbedrag van 61.186,89 euro geïnd,
wat 0,5 miljoen euro minder is dan verwacht. Het RSVZ kan dat
lage bedrag niet verklaren vermits het geen controlebevoegdheid heeft ten aanzien van de fondsen, die als enige bevoegd
zijn voor de invordering van de boetes.

•

De hervorming van de inspectiediensten voorziet in:

Commentaar
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0,5 (vermindering van uitgaven)

Systeem voor gegevensuitwisseling binnen de KSZ

geen specifieke
cijfers beschikbaar voor de
RSZ

25

Aanwerving van inspecteurs in het kader van het plan
voor de strijd tegen sociale dumping

Plan voor de strijd tegen sociale dumping en sociale
fraude

Maatregelen 2016

RSZ

5 (2015) en 0,2
(2016)

Betaling van de sociale bijdragen vanaf het eerste
kwartaal van aansluiting om rechten op geneeskundige
verzorging te openen

Maatregelen 2015

Maatregel

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Ja

geen cijfers
beschikbaar

geen cijfers
beschikbaar

geen cijfers
beschikbaar

Ja

Ja

geen cijfers
beschikbaar

Effectieve
opbrengst
(in miljoen
euro)

Ja

Uitgevoerd in
2016
(ja/neen)

De informaticatoepassingen worden momenteel ingevoerd.

In 2016 was de aanwerving van 17 nieuwe inspecteurs
gepland. De RSZ is in het derde kwartaal gestart met de
aanwerving van het extra personeel. De RSZ heeft de aanwervingsprocedure tijdelijk geschorst ingevolge de beslissing
van de regering van november 2016 om de inspecteurs van de
dienst Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid vanaf 1
januari 2017 te integreren in de inspectiedienst van de RSZ.

Het RSVZ kan de opbrengst van die maatregelen niet apart
becijferen in zijn uitgaven voor sociale prestaties.

Die nieuwe ontvangsten uit eerste aansluitingen kunnen niet
worden geïdentificeerd omdat ze zijn vervat in de totale ontvangsten uit sociale bijdragen.

De wetgeving werd gewijzigd door het koninklijk besluit van
13 maart 2016 tot wijziging van de artikelen 252 en 276 van
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Commentaar

62

1,2

Optimalisatie datamatching en datamining RSZ/RVA
(tijdelijke werkloosheid)

Controle van het energieverbruik op basis van de gezinssamenstelling om gevallen van mogelijke uitkerings- en
domiciliefraude op te sporen

Maatregelen 2016

9,5

13,2

Koppelen van de sociale en fiscale databanken

RIZIV

1,3

Kunstenaarsstatuut

Maatregelen 2015

Maatregel

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Neen

Ja

Ja

Ja

Uitgevoerd in
2016
(ja/neen)

/

geen cijfers
beschikbaar

geen cijfers
beschikbaar

geen cijfers
beschikbaar

Effectieve
opbrengst
(in miljoen
euro)

Het RIZIV is eind 2016 gestart met een proefproject in Oosten West-Vlaanderen. Het eindresultaat is nog niet bekend.

In 2016 werd een nieuwe methode voor gegevensuitwisseling
tussen de twee instellingen ingevoerd.

Naar aanleiding van de begroting 2017 werd het systeem
voor schuldencompensatie dat bij de FOD Financiën bestaat,
uitgebreid tot de sociale schulden. Dat systeem moest op
1 januari 2017 in werking treden. Bedoeling was dat de RSZ,
in het geval van een onderneming met een sociale schuld,
het bedrag van de fiscale terugbetaling waarop de onderneming recht heeft, kon bestemmen voor de terugbetaling van
die schuld. In de praktijk is dat systeem in mei 2017 van start
gegaan.

Dit project liep in 2016. De uitwisseling van de fiscale gegevens werd onderzocht.

Het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars
werd goedgekeurd door het koninklijk besluit van 29 februari 2016.
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Centraal contactpunt (Spoc) voor de uitwisseling van
gegevens met de Benelux

Maatregel 2015

2,6

25 voor
geneeskundige
verzorging

Aanvullende maatregelen op het vlak van de sociale
zekerheid

KSZ

18,9 (19,1 waarvan 0,2 voor de
RVA)

Berekening van een referentieloon (waarbij premies en
gelijkaardige voordelen die los van het aantal gepresteerde dagen worden toegekend, buiten beschouwing
worden gelaten)

Bestrijding van uitkeringsfraude via een schijnstatuut

Maatregel

geen cijfers
beschikbaar

/

Neen

Ja

6,3

Ja

Effectieve
Uitgevoerd in
opbrengst
2016
(in miljoen
(ja/neen)
euro)
0,7 (2,6 waarvan
Neen
/
27 % voor het
RIZIV en 73 %
voor de RVA)
Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Het Spoc coördineert de uitwerking van de gegevensuitwisselingsstromen tussen de RVA en de RSZ enerzijds en homologe
instellingen in Nederland anderzijds. In 2016 wordt iemand
deeltijds (25%) ingezet voor die taak om verschillende projecten in verband met grensoverschrijdende sociale fraude op te
volgen.

Het jaar 2016 werd besteed aan de voorbereiding van de
maatregelen.

Aangezien de uitvoering van die maatregel die de eenvormige
toepassing van het begrip “gemiddeld dagloon” impliceert,
werd uitgesteld tot 30 december 2016, werd de voor 2016
geraamde besparing naar 6,3 miljoen teruggebracht bij de
begrotingscontrole van 2017. In overleg met het kabinet werd
die besparing door het RIZIV als gerealiseerd beschouwd.

Het RIZIV beschikt niet over alle noodzakelijke gegevens om
de personen te kunnen identificeren die een schijnstatuut
zouden kunnen hebben. Dat komt doordat ziekenfondsen
niet over informatie beschikken waarmee ze een mogelijk
verband kunnen opsporen tussen de firma die de betrokken
persoon als zelfstandige heeft tewerkgesteld en de firma die
de persoon als werknemer heeft tewerkgesteld. Die besparing
is opgenomen in de begroting 2017.
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3.2

Evaluatie en rapportering over het globale rendement van de maatregelen inzake de strijd tegen de sociale fraude
Het Rekenhof herinnert eraan dat er naast de maatregelen die bij de opmaak of de aanpassing van de begroting werden genotificeerd, een veelheid aan plannen en acties bestaat
inzake de strijd tegen de sociale fraude73.
Om het totale bedrag van de ontvangsten uit die verschillende maatregelen te evalueren,
wordt ervan uitgegaan dat ze een effect hebben over meerdere jaren.
De effecten op korte termijn worden rechtstreekse effecten genoemd omdat ze rechtstreeks
voortvloeien uit het optreden van de actoren in de strijd tegen sociale fraude: terugvorderingen van bijdragen, inning van boetes, opstellen van pv’s enz.
Een maatregel kan op middellange of zelfs lange termijn ook tot “onrechtstreekse” of “structurele” effecten leiden: de wijziging van frauduleuze gedragingen of het niet meer begaan
van frauduleuze handelingen. Dat geeft aanleiding tot extra ontvangsten die bij de algemene ontvangsten worden opgenomen. Het Rekenhof heeft geen precieze informatie gekregen
om te kunnen beoordelen hoe relevant de ontvangsten uit de onrechtstreekse effecten zijn.
Het enige globale bedrag dat beschikbaar is over het rendement van de strijd tegen de sociale fraude, is de 194 miljoen euro voor 2016 waarvan sprake is in het verslag van de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Het kan echter niet worden vergeleken met de
bedragen waarvan bij de initiële en de aangepaste begroting sprake was.
Het Rekenhof had in zijn vorige Boeken over de Sociale Zekerheid vermeld dat het verslag
van de SIOD tekortkomingen vertoonde, waaronder het feit dat het niet op exhaustieve
wijze rekenschap gaf van alle acties in de strijd tegen de sociale fraude.
De audit van het Rekenhof over het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping 74 bevestigde in mei 2017 de tekortkomingen inzake financiële rapportering:
•
•
•

Het is momenteel niet mogelijk een duidelijke link te leggen tussen elke maatregel en
de behaalde opbrengst.
De beschikbare rapportering is niet volledig.
Het uitwerken van één homogeen document wordt bemoeilijkt door de diversiteit van
de plannen, de toepassingen en de informatie.

Het actieplan 2017 voor de strijd tegen de sociale fraude houdt rekening met bepaalde opmerkingen die het Rekenhof had geformuleerd na afloop van deze audit.
Zo zal de werkgroep Modernisering van de Sociale Zekerheid in 2017 bijeenkomen om de
kwaliteit van de rapportering te verbeteren dankzij de SMART-definitie van de doelstellingen75 .

73 Plannen Crombez, Tommelein, Debacker, plannen “eerlijke sectorale concurrentie” en plan “sociale dumping”.
74 Rekenhof, Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping, verslag bezorgd aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, mei 2017, 88 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
75 Het gaat om specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdsgebonden doelstellingen.
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Voorts moet een consultant tegen februari 2018 een methodologie uittekenen om:
•
•
•

een professionele opvolging te verzekeren van de acties van het actieplan 2017 voor de
strijd tegen de sociale fraude;
het rendement en andere indicatoren te meten van resultaten van de strijd tegen de
sociale fraude in 2017;
de coördinatie van de sociale-inspectiediensten te professionaliseren om tot eenvormige
indicatoren en een uniforme rapportering te komen.

3.3
Conclusies
Het Rekenhof merkt op dat verschillende maatregelen die zijn ingeschreven in de begrotingen 2015 en 2016 voor de strijd tegen de sociale fraude niet werden uitgevoerd. Het wijst er
bovendien op dat de financiële weerslag van de gerealiseerde maatregelen niet kan worden
geëvalueerd.
Het beveelt aan indicatoren te definiëren voor het rendement van de maatregelen tegen
de sociale fraude en dringt er opnieuw op aan een volledige, gedetailleerde en up-to-date
rapportering in te voeren. Die rapportering moet rekenschap geven van alle acties van de
actoren die bij de strijd tegen de sociale fraude betrokken zijn.
Het Rekenhof neemt akte van de initiatieven van de regering die worden genomen in het
kader van het actieplan 2017 om de traceerbaarheid van de doorgevoerde maatregelen en de
financiële rapportering over de strijd tegen de sociale fraude te verbeteren.
3.4
Antwoord van de ministers
Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksresultaten op 23 augustus 2017 ter commentaar voorgelegd aan de minister van Begroting, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude.
De staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude heeft op 18 september 2017 geantwoord. Hij onderschrijft de meeste conclusies en aanbevelingen die hij in lijn acht met
het auditverslag van het Rekenhof over de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping.
Hij herinnert eraan dat, om de strijd tegen de sociale fraude te verbeteren, begeleidende
opdrachten werden toevertrouwd aan een externe consultant en een hervorming van de sociale-inspectiediensten aan de gang is. Hij geeft een stand van zaken van deze twee maatregelen en een geactualiseerde kalender. Zo verwacht hij het eindrapport van de consultant
en het tussentijdse rapport van de hervorming van de inspectiediensten tegen het einde
van het eerste trimester van 2018.
In haar antwoord van 29 september 2017 verwijst de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid naar het antwoord van de staatssecretaris.
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Hoofdstuk 3

Alternatieve financiering van
de sociale zekerheid door de
Staat
1

Evolutie van de alternatieve financiering

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid, met inbegrip van het stelsel van de
geneeskundige verzorging, wordt verzekerd door een overdracht van fiscale ontvangsten
van de Staat via toewijzingsfondsen76. Het bedrag dat zo in 2016 is verschuldigd aan de
sociale zekerheid, werd bepaald op 9.700,2 miljoen euro77 (d.i. 9,3 % van de fiscale ontvangsten van de federale Staat78). De ontvangsten die worden geïnd voor rekening van de RSZ
(Sociale Maribel en bijzondere socialezekerheidsbijdrage), voor een gecumuleerd bedrag
van 339,9 miljoen euro, stromen weliswaar door via een toewijzingsfonds maar maken geen
deel uit van de alternatieve financiering.
De door de Staat verschuldigde bedragen verschillen van de ontvangsten die de socialezekerheidsinstellingen voorlopig boekten (9.783,5 miljoen euro). Het verschil van 83,3 miljoen
euro is methodologisch van oorsprong en situeert zich bij de RSZ79. Op basis van de informatie die het Rekenhof heeft verkregen, konden de twee bedragen worden gereconcilieerd.
In 2016 werd globaal 9.821,6 miljoen euro aan uitgaven geboekt op de diverse toewijzingsfondsen voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Het verschil met het
verschuldigde bedrag is enerzijds toe te schrijven aan achterstallen van voorgaande jaren
en anderzijds aan het feit dat sommige ontvangsten pas laat definitief worden bepaald,
wat een invloed heeft op het verschuldigde bedrag (bv. het percentage van de totale btwontvangsten of van de totale ontvangsten uit de roerende voorheffing wordt pas definitief
bepaald in de loop van het volgende jaar).

76 De lijst van toewijzingsfondsen zit als bijlage bij de algemene uitgavenbegroting. Cf. tabellen II van deel 3 van de
wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016.
77 De toewijzing wordt geregeld door een aantal specifieke wettelijke bepalingen: de artikelen 66 tot 67quinquies van
de programmawet van 2 januari 2001, artikel 116 van de programmawet van 27 december 2006, artikel 46 van de
wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse
bepalingen, en artikel 36 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in
de winst van de vennootschappen.
78 Berekend op basis van de totale fiscale ontvangsten op kasbasis (monitoring maart 2016). Parl. St. Kamer, DOC
54 2409/001, 27 april 2017, Algemene toelichting bij de aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven
voor het begrotingsjaar 2017, p. 63.
79 De RSZ vermeldt bij de ontvangsten de verschuldigde bedragen per jaar, verhoogd of verminderd met achterstallen en saldi die bij het afsluiten van de rekeningen nog niet waren betaald. Het RSVZ en het RIZIV vermelden enkel
de verschuldigde bedragen.
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Artikel 66, §13, van de programmawet van 2 januari 2001.

80 Artikel 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001.
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Grafiek 6 - Bronnen van de alternatieve financiering in 2016 op basis van de verschuldigde bedragen (in miljoen
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Toewijzingsfonds 66.36.

81 Artikel 66, § 3 octies, van de programmawet van 2 januari 2001.
82 Artikel 66, § 15, van de programmawet van 2 januari 2001.
83 Toewijzingsfonds 66.36.
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De andere financieringsbronnen zijn vrij stabiel en variëren weinig in vergelijking met de
voorgaande jaren.
Omdat de bepalingen van de programmawet van 2 januari 2001 zo complex zijn, interpreteren de begunstigde instellingen, de FOD Financiën en de FOD Sociale Zekerheid ze niet op
dezelfde manier, onder meer wat de indexeringsregels betreft.
Bovendien moest de alternatieve financiering van de sociale zekerheid worden herzien wegens de structurele daling van de uitgaven als gevolg van de overdracht van bevoegdheden
in het kader van de zesde staatshervorming, en door het feit dat de groeinorm van de ziekteverzekering werd teruggebracht van 3 % tot 1,5 %.

3

Hervorming van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid is goedgekeurd
op 18 april 2017 en in werking getreden op 1 januari 2017. De nieuwe wet heeft het mechanisme van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid sterk vereenvoudigd, zodat
die voortaan nog slechts uit twee bronnen bestaat (btw en roerende voorheffing). Als één
van die twee hoofdbronnen ontoereikend blijkt, kan eventueel nog een voorafname gebeuren van de accijnzen op tabak.
De middelen die zijn bestemd voor de sociale zekerheid bestaan uit een basisbedrag, een
bedrag om de gevolgen van de taxshift op de sociale zekerheid te neutraliseren en een bedrag voor de financiering van de geneeskundige verzorging.
Wat het basisbedrag betreft, wordt jaarlijks een vast percentage voorafgenomen van de
btw-opbrengsten84 en van de roerende voorheffing85. Die bedragen worden gestort aan de
RSZ-Globaal Beheer en aan het RSVZ-Globaal Beheer. Om de leefbaarheid van het systeem
te vrijwaren, zijn ook minimale afnemingen bepaald, met een jaarlijkse indexering86.
Tussen 2017 en 2020 zal dat basisbedrag voor beide stelsels worden aangevuld door een aanvullende alternatieve financiering ter compensatie van de taxshift. De wet bepaalt de aanvullende bedragen voor de vier jaar. De bedragen kunnen worden aangepast om rekening
te houden met de impact van de maatregelen die betrekking hebben op de ontvangsten en
de uitgaven van de sociale zekerheid.
Vanaf 2021 zal het bedrag van de alternatieve financiering voor de taxshift worden opgenomen in het basisbedrag en zullen nieuwe afnemingspercentages worden bepaald.

84 13,41 % van de btw-ontvangsten voor de financiering van de werknemers en 3,33 % voor de financiering van de
zelfstandigen.
85 40,73 % van de ontvangsten van de roerende voorheffing voor de financiering van de werknemers en 10,12 % voor
de financiering van de zelfstandigen.
86 Die bedragen worden aangepast aan het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
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Tot slot zal de alternatieve financiering voor de geneeskundige verzorging, die momenteel
aan het RIZIV wordt gestort, worden voorafgenomen van de geïnde netto-ontvangsten uit
de btw, en direct aan de twee Globale Beheren worden gestort.
De wet van 18 april 2017 heft bovendien diverse wettelijke bepalingen op, en meer in het
bijzonder de artikelen 65 tot 67quinquies van de programmawet van 2 januari 2001. Sommige uitgaven die los staan van de sociale zekerheid en die voordien via de toewijzingsfondsen werden gefinancierd, zullen bovendien rechtstreeks in de algemene uitgavenbegroting
worden opgenomen in de vorm van dotaties87.
Door die hervorming blijven voor de alternatieve financiering dus nog maar drie toewijzingsfondsen bestaan (66.37 – bijdrage van de btw tot de sociale zekerheid, 66.92 – affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid en 66.33 – aan de sociale zekerheid
toegewezen opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten), in plaats van de twaalf huidige
fondsen. Er moeten reglementaire bepalingen worden genomen om de aanwending van de
eventuele saldi van geschrapte fondsen te regelen.

87 Het betreft de financiering van het Asbestfonds (dotatie ingeschreven bij de FOD Sociale Zekerheid), de financiering bestemd voor de veiligheidscontracten (dotaties ingeschreven bij de FOD Binnenlandse Zaken en bij de FOD
Justitie), de financiering van het Fonds Sluiting Ondernemingen (dotatie ingeschreven bij de FOD Werkgelegenheid) en de financiering van uitgaven in verband met het stelsel van de loopbaanonderbreking in de openbare
sector (dotatie ingeschreven bij de FOD Werkgelegenheid).
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Hoofdstuk 4

Uitgaven voor de
bevoegdheden die zijn
overgedragen in het kader van
de zesde staatshervorming
1

Context

Het institutioneel akkoord van 11 oktober 2011 voor de zesde staatshervorming bepaalde
dat de gewesten en de gemeenschappen meer bevoegdheden zouden krijgen88. Dat akkoord
werd bekrachtigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde
staatshervorming.
De financiering die de gewesten en de gemeenschappen krijgen voor de overgehevelde bevoegdheden, wordt geregeld 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 bevoegdheden in kwestie zijn op 1 juli 2014 overgeheveld van het federale niveau naar
de deelstaten89. Wat de sociale zekerheid betreft, werden de materies werkgelegenheid, ouderenzorg, geneeskundige verzorging en gezinsbijslag overgeheveld. Budgettair gezien beschikken de deelstaatentiteiten sinds 1 januari 2015 over de financiële middelen.
De overdracht gaat gepaard met een overgangsperiode. De activiteiten en verantwoordelijkheden van de federale Staat en van de deelstaten werden vastgelegd in protocolakkoorden.
In die protocollen legden de ondertekenende partijen de regels vast om de bestaande middelen te kunnen gebruiken, met het oog op zowel de continuïteit van de opdrachten als de
geleidelijke uitbouw van nieuwe structuren in de deelstaten, onder meer via kennisoverdracht.
De federale entiteiten verzorgen het administratieve beheer van de betrokken materies voor
rekening van de deelstaten totdat de bevoegdheden operationeel worden overgedragen.

88 De Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).
89 Met uitzondering van de bevoegdheid aangaande investeringen in ziekenhuizen, die werd overgeheveld op
1 januari 2016.
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2

Overdrachten i.v.m. de zesde staatshervorming

2.1

Operationele overdracht van bevoegdheden

Tabel 19 – Datum van de operationele overdracht

Materie

Brussel
Waals Gewest
GemeenVlaamse
-Franse
schappelijkeGemeenschap
GemeenGemeenschapsschap
commissie

Duitstalige
Gemeenschap

RVA
Bevoegdheidsdomeinen waaraan een begrotingspost is gekoppeld
Activeringsuitkeringen

07/201601/2017
(SINE(1): te
bepalen)

01/2016
(DSP:
04/2017 SINE:
te bepalen)

01 en 07/2016
(SINE en DSP(2):
te bepalen)

DSP 10/2016
(andere: te
bepalen)

Outplacement

Te bepalen

01/2016

01/2016

Te bepalen

Start- en stagebonus

09/2015
01/2016

01/2016

01/2016

01/2016

Premies

05 en 09/2016
(+ te bepalen)

Te bepalen

01/2017
(+ te bepalen)

07/2016
(+ te bepalen)

Dienstencheques
(controle)

05/2015

05/2016

01/2016

n.v.t.

Dienstencheques
(regelgeving)

01/2016

01/2016

01/2016

n.v.t.

PWA (organisatie)

01/2017

01/2016

01/2016

01/2016

PWA (PWA-cheques)

01/2018

01/2018

01/2018

01/2018

Loopbaanonderbreking

09/2016

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Bevoegdheidsdomeinen waaraan geen begrotingspost is gekoppeld
Activering van het zoeken
naar werk

01/2016

01/2016

01/2017

01/2016

Werkweigering

01/2016

01/2016

01/2017

01/2016

Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens hervatting
studie

01/2017

01/2016

03/2016

01/2016

RIZIV
Ouderenzorg: rust- en
verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden,
dagverzorgingscentra

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Geestelijke gezondheidszorg

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Revalidatie

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Mobiliteitshulpmiddelen

01/2019

01/2019

01/2019

07/2017

Preventie en eerstelijnszorg(3)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Ziekenhuizen
(investeringen)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019
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Materie

Brussel
Waals Gewest
GemeenVlaamse
-Franse
schappelijkeGemeenschap
GemeenGemeenschapsschap
commissie

Duitstalige
Gemeenschap

Famifed
Gezinsbijslag

01/2019

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

(1)

SINE: sociale inschakelingseconomie

(2)

DSP: doorstromingsprogramma

(3)

De Vlaamse Gemeenschap heeft de bevoegdheid voor tabaksontwenning (deel van de rubriek “preventie en eerstelijnszorg”) volledig overgenomen op 1 januari 2017.

n.v.t.: niet van toepassing

Bron: RVA, RIZIV en Famifed
Werkgelegenheid
De operationele overdracht van de materies verloopt stapsgewijs. Elke deelstaat neemt één
of meer bevoegdheden over op een tijdstip dat ze zelf bepaalt.
De meeste bevoegdheden werden in 2016 overgedragen. De RVA oefent echter nog bevoegdheden uit voor rekening van de deelstaten in domeinen zoals de loopbaanonderbreking of
de activeringsuitkeringen.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De bevoegdheid in verband met investeringen in ziekenhuizen werd pas op 1 januari 2016 formeel overgeheveld naar de deelstaten.
De deelstaten hebben al enkele bevoegdheden overgenomen (zie tabel). De operationele
overdracht van de andere bevoegdheden gebeurt in 2019.
Gezinsbijslag
De gemeenschappen kunnen het administratieve beheer en de uitbetaling van prestaties
pas effectief uitoefenen sinds 1 januari 2016 ten vroegste. De overname door de gemeenschappen moet bij aanvang van een kalenderjaar gebeuren en uiterlijk op 1 januari 202090.
Vooralsnog heeft enkel de Vlaamse Gemeenschap te kennen gegeven het beheer van de
gezinsbijslag operationeel te willen overnemen op 1 januari 2019.
2.2

Uitgaven voor de bevoegdheden die werden overgeheveld in het kader van de
zesde staatshervorming
De deelstaten dragen sinds 1 januari 2015 alle uitgaven in verband met de overgehevelde
bevoegdheden en stellen daartoe de bijbehorende begrotingen op.

90 Artikel 44 van de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014. De gemeenschappen moeten hun beslissing minstens negen maanden vóór de overname te kennen geven.
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Tabel 20 – Uitgaven die de OISZ doen voor rekening van de deelstaten in het kader van de zesde
staatshervorming (in miljoen euro)

Materies

Vlaamse
Gemeenschap

Waals Gewest/
Franse
Gemeenschap

2015

2015

2016

2016

Brussel
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
2015

2016

Duitstalige
Gemeenschap
2015

2016

RVA(*)
Activeringsuitkeringen en premies (via
de uitbetalingsinstellingen)

140,0

139,7

140,5

143,1

33,3

34,1

1.022,3

278,4

416,0

111,5

204,0

58,2

Geschillen werkloosheid (artikel 19 van
het protocol)

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,0

PWA – Voorschotten
Uitbetalingsinstellingen

1,6

PWA – Tussenkomst
administratiekosten

0,6

PWA – Premies
verzekeringen
werklozen

1,2

Tussenkomst –
Start- en
stagebonus

3,3

Tussenkomst –
outplacement

2,9

0,8

0,3

1.172,1

420,7

565,8

Dienstencheques
(controle en
regelgeving)

Subtotaal

1,9

0,5

0,6

0,5

0,1

1,1

1,3

0,0

0,3

5,2

0,2

0,4

0,0

0,1

0,1

255,0

238,8

92,4

887,2

909,4

246,0

251,4

16,5

16,6

RIZIV
Ouderenzorg

1.762,4 1.830,9

Geneeskundige
verzorging

408,1

901,6

153,5

379,9

44,9

109,5

2,5

7,6

Werkingskosten

1,0

1,0

0,5

0,5

0,1

0,1

0,0

0,0

2.171,5 2.733,5 1.041,3 1.289,8

291,1

361,1

19,1

24,2

741,7

752,9

33,9

34,0

6.759,6 6.609,7 3.720,2 3.677,7 1.271,6 1.206,4

53,0

58,2

Subtotaal

Famifed
Gezinsbijslag
Totaal
(*)

3.416,0

3.455,5

2.113,1 2.132,9

De uitgaven en de financiering van de Duitstalige Gemeenschap zijn vervat in de cijfers van het Waals Gewest.

Bron: RVA, RIZIV, Famifed
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Werkgelegenheid
Aangezien de bevoegdheden stapsgewijs worden overgedragen, zijn de uitgaven van de
RVA voor rekening van de deelstaten geëvolueerd van 1.976,8 miljoen euro in 2015 naar
768,1 miljoen euro in 2016.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De uitgaven van het RIZIV voor rekening van de deelstaten beliepen 3.522,9 miljoen euro
in 2015 en stegen met 885,7 miljoen euro in 2016. Die stijging vloeit voort uit het feit dat de
bevoegdheid inzake investeringen in ziekenhuizen formeel aan hen werd overgedragen op
1 januari 2016.
Gezinsbijslag
In 2016 beheerde Famifed de gezinsbijslag voor rekening van de deelstaten. De uitgaven
zijn lichtjes gestegen, van 6.304,8 miljoen euro in 2015 tot 6.375,2 miljoen euro in 2016 (+
70,4 miljoen euro).

DEEL

Financieel Beheer en
rekeningen van de OISZ

II
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Overlegging van de rekeningen

Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen
van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Het Rekenhof stelt vast dat de
wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen nog steeds onvoldoende worden nageleefd. Op 30 september 2017 had het de rekeningen 2015 van acht instellingen, de rekeningen 2014 van vijf instellingen, de rekeningen 2013 van vier instellingen en de
rekening 2012 van één instelling nog niet ontvangen.
Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de OISZ uiterlijk op
30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen. Het Rekenhof kan daardoor nu
nog geen uitspraak doen over de mate waarin die termijn wordt nageleefd voor de rekeningen
2016. Op 30 september 2017 hadden de beheersorganen van twaalf van de zestien instellingen
hun rekeningen alvast opgesteld.

1

Inleiding

Overeenkomstig zijn organieke wet is het Rekenhof belast met de controle van de rekeningen 2016 van zestien91 openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ): DIBISS, eHealth,
Famifed, FSO, FAO, FBZ, HVKZ, HVW, HZIV, KSZ, RVA, RJV, FPD, RSZ, RIZIV en RSZVZ.
De OISZ moeten strikte termijnen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te
keuren en toe te zenden aan de toezichthoudende minister die ze meedeelt aan de minister
van Begroting, die ze op zijn beurt doorstuurt naar het Rekenhof.
In zijn vroegere Boeken92 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die termijnen niet worden
nageleefd. Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het nochtans tijdig kunnen beschikken
over de rekeningen.
Ook Eurostat pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau waarbij het Rekenhof een rol moet spelen93. Eurostat acht het niet tijdig beschikbaar
zijn van de geauditeerde geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid een knelpunt dat dringend moet worden verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive Deficit Procedure) te garanderen. Op termijn zou dat knelpunt worden verholpen.

91 In 2014 waren er nog zeventien OISZ. Omdat de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten (RSZPPO) op 1 januari 2015 zijn gefusioneerd tot DIBISS, zijn er in 2016 nog maar zestien OISZ.
92 Rekenhof, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, p. 69, Boek 2015 over de Sociale Zekerheid, p. 73 en Boek 2016 over de
Sociale Zekerheid, p. 72. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
93 Europese Commissie (Eurostat), Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure
(EDP) van 5, 6 en 7 maart 2012 bij het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) – nota aan de ministerraad van
14 juni 2012 – ministerraad van 15 juni 2012 – notificatie punt 8.
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De minister van Begroting heeft immers aangekondigd dat het toepassingsgebied van de
wet van 22 mei 2003 zal worden uitgebreid tot de OISZ94.
Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen
op 30 september 2017.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Opmaak van de rekeningen
De beheersorganen van de OISZ moeten de rekeningen opstellen voor 15 juni van het jaar
volgend op het boekjaar95. De volgende tabel geeft een overzicht van de naleving door de
OISZ van die verplichting.
Tabel 21 – N
 aleving van de termijn voor de opmaak van de rekeningen (toestand op 31 juli 2017)
Opmaak van de rekening

Boekjaar 2014

Tijdig

Boekjaar 2015
4

Boekjaar 2016
3

3

Minder dan 1 maand te laat

3

7

7

1 tot 2 maanden te laat

0

0

-

2 tot 12 maanden te laat

7

3

2

Meer dan 1 jaar te laat

1

0

-

Nog niet opgemaakt

2

3

4

17

16

16

Totaal
Bron: verslagen beheersorganen van de OISZ

Voor het jaar 2016 hebben de beheersorganen van eHealth, Famifed, het FAO, het FBZ, het
FSO, de HVW, de HZIV, de KSZ, de RJV, het RSVZ, de RVA en de FPD96 hun rekeningen
al opgesteld. Voor de HVKZ ontbreken nog de rekeningen voor het jaar 2015. De RSZ heeft
zijn rekeningen 2014 en 2015 nog niet opgesteld en ook voor het RIZIV ontbreken nog de
rekeningen van de jaren 2013, 2014 en 2015.
Vanaf het boekjaar 2014 worden de begrotingsontvangsten en -uitgaven aangerekend volgens het principe van de vastgestelde rechten97. De OISZ moeten sindsdien de ontvangsten
en uitgaven van de beheersbegroting boeken voor 31 januari van het volgende jaar. Voor de
ontvangsten en uitgaven van de opdrachtenbegroting blijft dat nog steeds voor 31 maart98
van het volgende jaar.

94 Parl. St. Kamer, 15 december 2016, DOC 54 2139/003, Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Verslag namens de Commissie
voor de Financiën en de Begroting, p. 11.
95 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor de HVKZ en het RIZIV op 31 december.
96 Op 1 april 2016 is de RVP de FPD geworden.
97 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
98 Voor de HVKZ en het RIZIV is de datum vastgesteld op 30 september.
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Hoewel de aanpassing van de regels van aanrekening in de eerste jaren niet leidde tot een
verbetering in de tijdige opmaak van de rekeningen, stelt het Rekenhof vast dat voor het
jaar 2016 drie instellingen hun rekeningen tijdig hebben opgemaakt. Zeven instellingen
hebben hun rekeningen met minder dan één maand vertraging opgemaakt.
2.2
Controle van de bedrijfsrevisoren
Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 brengt de revisor
verslag uit over zijn controle, bij de toezichthoudende minister en de minister bevoegd voor
de begroting, binnen drie maanden nadat de instelling de rekeningen heeft opgemaakt. De
beheersorganen van de OISZ sturen dat verslag, samen met de rekeningen, voor goedkeuring naar de toezichthoudende minister.
Op dit ogenblik is bij alle instellingen een bedrijfsrevisor aangesteld, maar dat gebeurde
bijna altijd laattijdig99.
De vertraging bij het opmaken van de controleverslagen door de bedrijfsrevisoren is te verklaren door hun laattijdige aanstelling maar ook door de vertraging op het niveau van de
opstelling van de rekening door de instelling, het laattijdig aanvatten van de controle door
de bedrijfsrevisor, of de duur ervan. Het Rekenhof heeft er in het verleden al op gewezen
dat het laattijdig afleveren van de controleverslagen een oorzaak vormde voor de laattijdige
overlegging van de rekeningen.
Naar aanleiding van tekortkomingen bij de opmaak van de rekeningen, de uitvoering van
de overheidsopdrachten en de problemen die zijn vastgesteld met de bedrijfsrevisoren inzake het verzekeren van de kwaliteit van de rekeningen, hebben het College van de OISZ
en de FOD Sociale Zekerheid op 20 januari 2017 een gemengde werkgroep “College - FOD”
opgericht. Die heeft als taak “de moeilijkheden met de revisoren en de kwesties die op hen
betrekking hebben, te bespreken” alvorens nieuwe aanstellingsprocedures te lanceren. Die
werkgroep zal onder andere de gunningscriteria voor de aanstelling van revisoren via een
overheidsopdracht analyseren en de termijnen voor de opmaak en de voorlegging van de
rekeningen.
2.3
Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof
De OISZ sturen de door hun beheersorgaan opgestelde rekeningen, samen met het advies
en het controleverslag van de revisor, binnen drie maanden voor goedkeuring aan de minister bevoegd voor de instelling. De toezichthoudende minister bezorgt de rekeningen
binnen zes weken aan de minister van Begroting, die op zijn beurt vier weken heeft om de
rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof 100.
Sinds het boekjaar 2013 moeten de rekeningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend
op het boekjaar aan het Rekenhof worden overgelegd.

99 Voor een overzicht van de data van aanstelling, zie Rekenhof, “Overlegging van de rekeningen”, Boek 2016 over de
Sociale Zekerheid, Brussel, augustus 2016, p. 71. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
100 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
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Omdat de rekeningen 2016 tot uiterlijk 30 november 2017 aan het Rekenhof kunnen worden bezorgd101, kan het Rekenhof voor dat jaar nog geen uitspraak doen over de naleving
van de termijn. Het herinnert er echter aan dat het beheersorgaan van twaalf instellingen
(eHealth, Famifed, FAO, FBZ, FSO, HVW, HZIV, KSZ, RJV, RSVZ, RVA en FPD) de rekeningen 2016 al op 30 september 2017 heeft goedgekeurd102.
Wat de rekeningen 2015 betreft, heeft het Rekenhof op 30 september 2017 de rekeningen
ontvangen van eHealth, Famifed, het FBZ, de HVW, de HZIV, de KSZ, het RSVZ en de FPD.
Van acht instellingen ontbraken dus nog de rekeningen, ook al hadden vijf van hen (DIBISS,
FAO, FSO, RJV en RVA) die rekeningen al opgemaakt.
In 2016 had de minister van Begroting aan de FOD Budget en Beheerscontrole103 gevraagd
de toepassing van de boeking volgens vastgestelde rechten te controleren in de rekeningen
2014, voordat die rekeningen naar het Rekenhof zouden worden doorgestuurd. Op 30 september 2017 ontbraken echter nog steeds de rekeningen 2014 van vijf instellingen. Drie
van hen (FSO, RJV en RVA) hadden die rekeningen al opgemaakt, maar ze waren nog niet
toegekomen bij de minister van Begroting.
Het Rekenhof wijst er daarnaast op dat de rekeningen 2013 van vier instellingen (FSO, RIZIV, RSZ en RVA) nog ontbreken. Het moet ook nog de rekeningen 2012 ontvangen van het
RIZIV.

3

Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof
overgelegd. Hoewel in vergelijking met voorgaande jaren een verbetering kan worden vastgesteld, blijft de toestand zorgwekkend.
Hoewel de te volgen procedures en termijnen duidelijker zijn omschreven vanaf het boekjaar 2013 en de termijn voor het beheersorgaan om de rekeningen op te stellen werd verlengd met een maand, is er geen grote verbetering merkbaar in de tijdige opmaak van de
rekeningen. Slechts drie instellingen hebben hun rekeningen 2016 op de vooropgestelde
datum van 15 juni 2017 opgemaakt.
Voor alle instellingen is er een bedrijfsrevisor aangesteld voor de rekeningen vanaf 2016. Dit
is een verbetering tegenover 2015.
De jaarrekeningen moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
aan het Rekenhof worden toegestuurd104. Daardoor kon het Rekenhof nog niet nagaan of de
OISZ en de bevoegde ministers de termijn voor het overleggen van de rekeningen 2016 beter
naleven. Wel stelt het vast dat slechts acht instellingen van de zestien hun rekeningen 2015

101 Voor de RSZ is dat 15 maart 2018 en voor de HVKZ en het RIZIV 15 juni 2018.
102 De wettelijke datum voor de opmaak is 15 juni 2017, behalve voor de RSZ (30 september 2017), de HVKZ en het
RIZIV (31 december 2017).
103 De FOD Budget en Beheerscontrole maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de FOD BOSA.
104 Voor de RSZ is dat 15 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar; voor de HVKZ en het RIZIV is dat 15 juni
van het tweede jaar volgend op het boekjaar.

Overlegging van de rekeningen / 85

hebben overgezonden en dat vijf instellingen hun rekeningen 2014 nog steeds niet hebben
overgezonden.
De FOD Budget en Beheerscontrole heeft het onderzoek naar de toepassing van het principe van de vastgestelde rechten in het jaar 2014 (zoals in 2016 gevraagd door de minister
van Begroting) afgerond voor het merendeel van de instellingen. Van de vijf nog ontbrekende rekeningen werden er drie reeds opgesteld door het beheersorgaan van de instelling
maar nog niet doorgezonden aan de minister van Begroting. Het Rekenhof dringt erop aan
dat ook deze rekeningen zo snel mogelijk worden overgezonden, zodat de FOD Budget en
Beheerscontrole zijn onderzoeken kan afronden en de rekeningen op zijn beurt kan overzenden aan het Rekenhof.
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Opdracht van de revisoren bij
de OISZ
Bij alle openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn bedrijfsrevisoren aangesteld.
Volgens de geldende regelgeving moeten zij de jaarrekening van de OISZ “ juist en echt verklaren”. De bedrijfsrevisoren passen de bepalingen van het desbetreffende koninklijk besluit echter
zo toe dat hun opdracht beperkt blijft tot de verrichtingen die daadwerkelijk werden geboekt.
Dat betekent dus dat de bedrijfsrevisor niet de volledigheid van de boekingen nagaat, waardoor
het mogelijk is dat verbintenissen die ten onrechte niet werden geboekt, onopgemerkt blijven.
Bovendien stemt de omschrijving van het “ juist en echt verklaren” niet overeen met een oordeel
of de rekeningen “een getrouw beeld” geven. De omschrijving is ook niet in overeenstemming
met de “certificering” zoals die is opgenomen in de wet van 22 mei 2003 op de comptabiliteit
van de federale Staat, waaronder wordt verstaan “een met redenen omkleed en gedetailleerd
oordeel over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de rekening”.
De draagwijdte van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor is niet van die aard dat het Rekenhof
erop kan steunen voor de certificering van de jaarrekening van de federale Staat, zoals bedoeld in
artikel 111 van de Comptabiliteitswet, mochten de boekhoudkundige verrichtingen van de OISZ in
die jaarrekening worden opgenomen zoals de minister van Begroting heeft aangekondigd.
Het Rekenhof beveelt de betrokken partijen aan de wettelijke opdracht van de bedrijfsrevisoren
te actualiseren en af te stemmen op de certificering volgens de internationale auditstandaarden.

1

Context

De toezichthoudende minister en de minister van Begroting 105 wijzen bij elke OISZ één of
meer bedrijfsrevisoren aan voor de controle van de rekeningen 106. Die bezorgen hun controleverslag aan de toezichthoudende minister en de minister van Begroting, het beheersorgaan van de OISZ en de regeringscommissarissen. De minister van Begroting legt dat
verslag, samen met de rekeningen, voor aan het Rekenhof. Het Rekenhof controleert de rekeningen van de OISZ. Bij de planning en uitvoering van zijn controles houdt het Rekenhof
zoveel mogelijk rekening met de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor.
Daarnaast verplicht de wet van 22 mei 2003107 (hierna de “comptabiliteitswet”) het Rekenhof
vanaf 2020 de jaarrekening van de federale Staat te certificeren. Die verplichting vloeit voort
uit een Europese richtlijn108 en past in een internationale tendens om te komen tot een meer
uniforme, gestandaardiseerde en transparante financiële verslaggeving over de overheidsinstellingen die worden onderworpen aan een interne controle en een onafhankelijke audit.

105 Artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering
van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
106 Voor de opmaak van de rekeningen en de overlegging ervan aan de bevoegde ministers en het Rekenhof: zie eerder
in dit deel II het artikel “Overlegging van de rekeningen”.
107 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
108 Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders
van de lidstaten.
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De OISZ vallen niet onder de toepassing van de comptabiliteitswet zodat hun rekeningen
niet worden opgenomen in de jaarrekening van de federale Staat die de minister van Begroting overeenkomstig artikel 110 van die wet moet opstellen. Artikel 111 belast het Rekenhof
vanaf het boekjaar 2020 met de certificering van die jaarrekening. De Raad van State stipte
aan dat daardoor “de werkingssfeer van de bepaling beperkter is dan de gehele werkingssfeer
van de richtlijn 2011/85/EU dat betrekking heeft op de boekhoudkundige stelsels van alle subsectoren van de overheid”. Die beperking zal mogelijk in de toekomst worden opgeheven.
Naar aanleiding van de wijziging van de comptabiliteitswet in 2016 heeft de minister van
Begroting immers aangekondigd dat het toepassingsgebied van de comptabiliteitswet zal
worden uitgebreid tot de OISZ109, zonder dat daarvoor een specifieke termijn is vastgelegd.

2

Onderzoek

Het Rekenhof heeft onderzocht of en in welke mate het voor de uitvoering van zijn certificeringsopdracht (artikel 111 van de comptabiliteitswet) kan steunen op de werkzaamheden
van de bedrijfsrevisoren als de boekhoudkundige verrichtingen van de OISZ zouden worden opgenomen in de jaarrekening van de federale Staat (artikel 110).
Het onderzoek steunde op de volgende vragen:
•
•
•

In welke mate stemmen de werkzaamheden van de bedrijfsrevisoren overeen met de
draagwijdte van de opdracht volgens de comptabiliteitswetgeving?
In welke mate beantwoordt de invulling van de revisorale opdracht aan de verwachtingen van de belangrijkste betrokkenen?
Is de huidige werkwijze nog aangewezen als de boekhoudkundige verrichtingen van de
OISZ zouden worden opgenomen in de jaarrekening van de federale Staat die het Rekenhof moet certificeren?

Voor het antwoord op de derde vraag heeft het Rekenhof de formuleringen in de rapporten
van de bedrijfsrevisoren getoetst aan enerzijds de wettelijke definitie van een revisorale opdracht volgens de wet op de organisatie van het beroep van de bedrijfsrevisor en anderzijds
aan de inhoud van het begrip “certificering” volgens de comptabiliteitswet.
Het Rekenhof heeft het ontwerpverslag op 23 augustus 2017 voorgelegd aan de minister van
Begroting, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het College van OISZ. De
reactie van de minister van Sociale Zaken is verwerkt in punt 5 van dit artikel. De minister
van Begroting en het College van OISZ hebben niet gereageerd.

109 Parl. St. Kamer, 15 december 2016, DOC 54 2139/003, Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Verslag namens de Commissie
voor de Financiën en de Begroting, p. 11.
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3

Resultaten van het onderzoek

3.1

Controleopdracht bij de OISZ

3.1.1
Draagwijdte
De toezichthoudende minister en de minister van Begroting stellen bij elke OISZ één of
meer bedrijfsrevisoren aan voor de controle van haar rekeningen. Het koninklijk besluit
van 14 november 2001 110 bepaalt de draagwijdte van die controle.
Overeenkomstig artikel 1 van dat koninklijk besluit slaat die controle vooral op:
•
•

•

de juistheid van de verantwoordingsstukken van de geboekte verrichtingen;
de overeenstemming van de aanrekening van die verrichtingen met de begroting en
de bepalingen die de boekhouding van de openbare instellingen voor sociale zekerheid
regelen;
de stiptheid in de inning van de schuldvorderingen en het aanzuiveren van de schulden.

3.1.2
Controleopdracht en boekhoudkundig kader van de OISZ
Het gemeenschappelijk lastenboek dat de FOD Sociale Zekerheid samen met de OISZ heeft
opgesteld en waarmee de revisoren worden aangesteld, stipuleert dat de revisor van een
OISZ, naast de algemene kennis gekoppeld aan de functie, ook de kennis moet hebben
van de belangrijkste reglementaire bepalingen van toepassing op de OISZ. Bedoeld worden
zowel de algemene bepalingen als meer in het bijzonder de regels inzake de boekhouding.
Wat betreft de boekhouding bepaalt artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 111
dat de OISZ hun boekhouding moeten voeren overeenkomstig een genormaliseerd boekhoudplan dat bij koninklijk besluit is vastgesteld. Dat boekhoudplan zoals vastgelegd in het
koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de OISZ, is aangepast aan de geldende Europese boekhoudnormen (ESR) en aan
de meeste internationale normen. De Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding
van de OISZ kan ook bijkomende richtlijnen uitwerken over de toepassing van het genormaliseerd boekhoudplan en de interpretatie van de regels die het bevat, om indien nodig te
zorgen voor een uniform gebruik van dit plan.
In de verslagen verwijzen de revisoren naar dit eigen wettelijke en boekhoudkundige kader
van de OISZ door te stellen dat de boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen (FBZ, RIZIV112, RVA, FSO, HVKZ, HZIV, RJV, RSZ,
RSVZ, KSZ en eHealth-platform) of dat de rekeningen zijn opgesteld conform de specifieke
normen (RVP).
In enkele verslagen wordt over dit wettelijke en boekhoudkundige kader gesteld dat deze
normen niet beantwoorden aan de in België algemeen aanvaarde boekhoudkundige begin110 Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare
instellingen van sociale zekerheid.
111 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare
instellingen van sociale zekerheid.
112 Het verslag van het RIZIV stelt in zijn besluit dat, gezien de opmerkingen, niet kan worden verklaard dat de rekeningen zijn opgesteld conform de specifieke normen.
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selen (RSZ, FAO, RJV en HZIV). Zo stelt de revisor bij het HZIV dat “de boekhouding wordt
gevoerd overeenkomstig specifieke normen. Deze normen beantwoorden niet aan de algemeen
aanvaarde boekhoudkundige beginselen die van toepassing zijn op ondernemingen die onderworpen zijn aan het Wetboek van Vennootschappen. De rekeningen geven dan ook geen getrouw beeld van de resultaten en van de patrimoniale situatie volgens de algemeen aanvaarde
boekhoudbeginselen.”
De bedrijfsrevisor moet de rekeningen en andere documenten ondertekenen. Zijn handtekening wordt voorafgegaan door de vermelding “echt verklaard overeenkomstig de geschriften” (artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 november 2001). Die vermelding kan worden
vervangen door een verantwoordingsnota waarin de revisor toelicht waarom hij oordeelt
dat hij de rekeningen niet voor echt kan verklaren.
Uiterlijk drie maanden nadat het beheersorgaan de rekeningen heeft goedgekeurd, bezorgt
de revisor zijn verslag aan de toezichthoudende minister en de minister van Begroting (artikel 7). De revisor brengt de ministers, de regeringscommissarissen en het beheersorgaan
ook onmiddellijk op de hoogte van elke onregelmatigheid die hij vaststelt (artikel 8).
3.1.3

Overeenstemming van de werkzaamheden van de revisor met de wettelijke
opdracht
Om vast te stellen in welke mate de werkzaamheden van de revisor overeenstemmen met
de draagwijdte van de controleopdracht zoals die blijkt uit het koninklijk besluit van 14 november 2001, heeft het Rekenhof voor elke OISZ telkens de twee meest recente controleverslagen van de revisoren geanalyseerd.
Uit die analyse blijkt dat de revisoren de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2001 naar de letter strikt naleven. Zij verwijzen systematisch naar dat besluit of
nemen er soms zelf specifieke passages van over in hun verslagen. In de inleiding van het
verslag of bij de bespreking van de verschillende rubrieken van de jaarrekening geven zij
ook telkens aan hoe zij de opdracht hebben uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 7 van het
koninklijk besluit van 14 november 2001 geeft het verslag een omstandige kritische analyse
van de activa en de passiva en van de resultaten van het beheer, zoals die blijken uit de rekeningen die het beheersorgaan heeft goedgekeurd. In de geanalyseerde verslagen werd die
verplichting als volgt ingevuld:
•
•
•

•

de rubrieken van het actief en passief komen meestal vrij uitgebreid aan bod;
de resultatenrekening wordt meestal summier besproken;
de uitvoeringsrekening van de begroting en de beheersrekening worden in sommige
verslagen niet behandeld, terwijl andere verslagen zich beperken tot een reconciliatie
met de balans en de resultatenrekening;
opmerkingen en vaststellingen worden ofwel opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk,
ofwel bij de bespreking van de verschillende rubrieken van de rekeningen.

In het besluit van hun verslagen gaan de revisoren in op de resultaten van hun controle
op de echtheid van de boekingen en de overeenstemming met verantwoordingsstukken.
De formulering waarmee dit gebeurt, verschilt naargelang van de verslagen. Zo stellen
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de revisoren van bv. Famifed, de HVW, de RSZPPO en de DOSZ113: “in aansluiting met de
uitgevoerde controles, kunnen wij certificeren dat de balansen en staten werden opgesteld in
overeenstemming met de boekingen, inventarissen en boekhoudkundige geschriften”. De revisoren bij het FBZ, de RVA en het FSO zijn “van mening dat de rekeningen voortvloeien uit
de gevoerde boekhouding en in overeenstemming zijn met de verantwoordingsstukken”. In het
controleverslag van het RSVZ, de HVKZ, de HZIV114, de KSZ en het eHealth-platform stelt
de revisor: “de gevoerde boekhouding beantwoordt specifiek aan de voor de instelling gestelde
normen van juistheid en getrouwheid”. In die verslagen, maar ook in de verslagen van de
RSZ, de RJV, het FAO en de HZIV wordt gepreciseerd dat dit betekent dat:
•
•

“de boekingen op een degelijke en correcte wijze bijgehouden worden volgens het algemeen
boekhoudplan van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding der OISZ;
het klassement der verantwoordingsstukken op een geordende wijze overeenkomstig de
voorschriften terzake wordt gehouden.”

Het controleverslag van de revisor is vaak pas zeer laat beschikbaar, waardoor het aan actualiteitswaarde verliest. Bijkomend nadeel is dat het Rekenhof daardoor bij de planning
en uitvoering van zijn controlewerkzaamheden geen rekening kan houden met dat controleverslag. In zijn opeenvolgende Boeken over de Sociale Zekerheid heeft het Rekenhof al
verschillende keren gewezen op deze problematiek. Ook in dit Boek komt dit aan bod in het
artikel over de overlegging van de rekeningen (zie eerder in dit deel II).
3.1.4
Verwachtingen van de belangrijkste betrokkenen
Om de verwachtingen van de gebruikers van de rekeningen en de controleverslagen (over
de “juist en echtverklaring”) in kaart te brengen, heeft het Rekenhof informeel gepeild naar
het standpunt van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)115.
Die FOD’s zijn immers betrokken partij bij de aanstelling van de revisoren. De FOD Sociale
Zekerheid stelt hiertoe samen met de OISZ het gemeenschappelijke lastenboek op voor de
aanduiding van de revisoren en zorgt ook voor het uitschrijven van de overheidsopdracht
en de selectie van de kandidaten. Als ondersteunende diensten van de ministers krijgen die
FOD’s ook een exemplaar van het controleverslag dat de revisor aan de toezichthoudende
minister en de minister van Begroting bezorgt en staan zij voor rekening van de ministers
in voor de controle op de kwaliteit van het werk en van de activiteiten van de revisoren.
Volgens de FOD Sociale Zekerheid beoogt de verklaring van de revisor in de eerste plaats de
ministers (en andere partijen, bv. het beheersorgaan) een mate van zekerheid te geven dat
wat in de jaarrekeningen staat, correct is. De FOD stelt dat, op basis van de rapporten van
de revisoren, er geen indicaties zouden zijn dat niet wordt voldaan aan de hun toegewezen
wettelijke opdracht.

113 De RSZPPO en de DOSZ zijn op 1 januari 2015 gefusioneerd tot DIBISS. Omdat de onderzochte verslagen betrekking hebben op de rekeningen van de jaren voor de fusie, worden de RSZPPO en de DOSZ hier nog afzonderlijk
vermeld.
114 De revisor formuleerde zijn oordeel in negatieve zin: “geen elementen dat de gevoerde boekhouding niet beantwoordt”.
115 De FOD Budget en Beheerscontrole - aan wie de vragen werden gericht - maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de
FOD BOSA. Er werd geen reactie ontvangen op onze informele bevraging.
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Wel merkt de FOD Sociale Zekerheid op dat geen enkele revisor de verplichting respecteert
die in artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 is opgenomen om kwartaaloverzichten op te maken over de gepresteerde diensten voor de toezichthoudende minister
en de minister van Begroting. Alle revisoren beperken zich tot het eindverslag op het einde
van het boekjaar.
3.2

Controleopdracht in andere wetgevingen

3.2.1
Wet op de organisatie van het beroep van de bedrijfsrevisor
Artikel 3, 10°, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren definieert de opdracht van de bedrijfsrevisor als “elke
opdracht, inclusief de opdracht van wettelijke controle van de jaarrekening, die ertoe strekt
een deskundig oordeel te geven over de getrouwheid en de waarachtigheid van een jaarrekening, van een tussentijdse financiële staat, van een waardering of van andere economische
en financiële informatie, verschaft door een onderneming of instelling; dit omvat eveneens de
ontleding en de verklaring van de economische en financiële inlichtingen aan de leden van de
ondernemingsraad”.
Die omschrijving stemt overeen met de certificering, zoals die is opgenomen in het commissarisverslag bij de jaarrekening van vennootschappen en overheidsbedrijven. Het oordeel dat de rekeningen die zijn opgemaakt overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en
resultaten, geeft een zekere waarborg voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening en de
kwaliteit van de financiële informatie. Op basis van een audit van de jaarrekening kent de
bedrijfsrevisor dus een “label” toe dat kan bestaan uit een oordeel zonder voorbehoud, een
oordeel met voorbehoud, een afkeurend oordeel of een onthoudende verklaring (of oordeelonthouding).
De definitie van een revisorale opdracht als de certificering van het getrouw beeld gaat
verder dan de opdracht van “het juist en echt verklaren van de boekingen” zoals die gebeurt bij de OISZ116. De beperktere invulling bij de OISZ is wellicht historisch gegroeid: de
bepalingen over de draagwijdte en uitvoering van de opdracht van de revisor stemmen voor
een groot deel overeen met de bepalingen van het besluit dat van toepassing was voor de
publicatie van het koninklijk besluit van 14 november 2001 117.
De revisoren bij de OISZ wijzen in hun controleverslagen vaak zelf op het feit dat het “echt en
juist” verklaren niet overeenstemt met een oordeel over het getrouw beeld. De verklaring beperkt zich tot de bevestiging dat de boekingen zijn verricht op basis van een boekingsstuk.
•

“Onze certificatie betreft hierbij niet het waar en getrouw beeld, doch wel de overeenstemming van de doorgevoerde boekingen met de onderliggende bewijsstukken” (Famifed,
HVW, RSZPPO en DOSZ).

116 In het strategisch seminarie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 14 juni 2012 wees ook het Rekenhof op
het verschil in draagwijdte tussen de certificering en de invulling van het “juist en echt” verklaren van de rekeningen bij de OISZ. Tax, Audit & Accountancy, December 2012, p. 3-6
117 Meer bepaald de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 april 1954 tot regeling van de bevoegdheden van de
revisoren bij de instellingen van openbaar nut.
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•

•

“Onze opdracht betreft niet het tot uitdrukking brengen van een oordeel of de rekeningen
een getrouw beeld geven overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel” (HZIV).
“Wij hebben onze opdracht, die verschillend is van een volkomen controle of een beoordeling over de financiële staten, uitgevoerd rekening houdend met het specifieke doel ervan.
Omdat onze werkzaamheden noch een controle noch een beoordeling uitmaken in overeenstemming met internationale controlestandaarden (ISA’s) of internationale standaarden inzake beoordelingsopdrachten (ISRE), brengen wij geen enkele mate van zekerheid tot
uitdrukking” (FAO, RSZ, RSVZ en RJV).

De bedrijfsrevisoren passen met andere woorden artikel 1 van het koninklijk besluit van
14 november 2001 zo toe dat hun opdracht beperkt blijft tot de verrichtingen die daadwerkelijk werden geboekt. Dat betekent dus dat de bedrijfsrevisor niet de volledigheid van de
boekingen nagaat, waardoor het mogelijk is dat verbintenissen die ten onrechte niet werden geboekt, onopgemerkt blijven.
Nochtans geeft het koninklijk besluit van 14 november 2001 de revisoren alle middelen om
een oordeel te geven over het getrouw beeld. Artikel 3 van dat besluit bepaalt immers dat de
revisor bij zijn controle op elk ogenblik kennis kan nemen van alle boekhoudkundige stukken, de briefwisseling, de processen-verbaal, de periodieke staten en in het algemeen van
alle boekingen. Hij kan zich op elk ogenblik uittreksels van beslissingen laten bezorgen, die
betrekking hebben op materies waarvan de controle past in het kader van zijn opdracht,
alsook de benodigde documentatie. Hij kan de beheersorganen vragen dat ze bij derden de
bevestiging vragen van het bedrag van hun schuldvorderingen, schulden en andere betrekkingen ten opzichte van de gecontroleerde instelling.
3.2.2
Certificering in de comptabiliteitswet
De wet van 10 april 2014 tot wijziging van de comptabiliteitswet belast het Rekenhof vanaf
de rekeningen over het begrotingsjaar 2020 met de certificering van de jaarrekening van de
federale Staat118. Naar aanleiding van die wetswijziging heeft de Raad van State opgemerkt
dat nergens wordt gepreciseerd wat de “certificering” waarmee het Rekenhof wordt belast,
inhoudt en in welke mate die nieuwe taak verschilt van de taken die reeds aan het Rekenhof
zijn opgedragen119. In antwoord op die opmerking verduidelijkt de memorie van toelichting,
bij de wet van 10 april 2014 dat onder certificatie wordt verstaan “het met redenen omklede en
gedetailleerde oordeel over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van
de overgemaakte rekening”120.
Deze definiëring van certificatie verschilt van de notie “ juist en echt verklaren van boekingen” die nu de opdracht is van de revisoren bij de OISZ.
Op de opmerking van de Raad van State dat de bepalingen over de certificering van de
jaarrekening door het Rekenhof geen betrekking hebben op de OISZ (en dat daardoor de
118 Artikel 111 werd aangevuld bij wet van 10 april 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Bij wet van 25 december 2016 werd opnieuw een
wijziging gedaan waarbij “algemene rekening” vervangen werd door “jaarrekening”.
119 Bij de wetswijziging in 2016 (zie vorige voetnoot) heeft de Raad van State zijn opmerkingen bij de wetswijziging
van 2014 in herinnering gebracht. Parl. St. Kamer, 7 november 2016, DOC 54 2139/001, p. 49 .
120 Parl. St. Kamer, 27 februari 2014, DOC 53 3408 en 3409/001, p. 9.
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werkingssfeer van de comptabiliteitswet beperkter is dan de beoogde werkingssfeer van
richtlijn 2011/85/EU) antwoordde de minister dat de wetgever reeds voorziet in de certificatie van de rekeningen door een bedrijfsrevisor voor de instellingen van sociale zekerheid.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat dit antwoord in elk geval afwijkt van de draagwijdte die
de bedrijfsrevisoren geven aan hun controleopdracht, maar ook van het antwoord van de
FOD Sociale Zekerheid die zegt geen indicaties te hebben dat niet wordt voldaan aan de hun
toegewezen wettelijke opdracht (cf. punt 3.1.5).

4

Conclusies en aanbevelingen

De bedrijfsrevisor voert zijn audit van de jaarrekening bij de OISZ uit overeenkomstig de
bestaande toepasselijke regelgeving. Daarin wordt de controletaak bepaald als "het juist en
echt verklaren" van de boekingen zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 14 november 2001.
De bedrijfsrevisoren passen het koninklijk besluit van 14 november 2001 zo toe dat hun
opdracht beperkt blijft tot de verrichtingen die daadwerkelijk werden geboekt. Dat betekent dus dat de bedrijfsrevisor niet de volledigheid van de boekingen nagaat, waardoor het
mogelijk is dat verbintenissen die ten onrechte niet werden geboekt, onopgemerkt blijven.
Bovendien stemt de formulering van het “juist en echt verklaren” niet overeen met de opdracht die bedrijfsrevisoren doorgaans bij vennootschappen vervullen, namelijk "een deskundig oordeel geven over de getrouwheid en de waarachtigheid van een jaarrekening" en betreft geen volkomen controle. Een dergelijke controleverklaring maakt het niet mogelijk te
besluiten dat de rekening een getrouw beeld geeft van de financiële toestand en de resultaten van de instelling.
Het juist en echt verklaren van boekingen stemt evenmin overeen met een certificering zoals opgenomen in de comptabiliteitswet. Deze wet belast het Rekenhof met de certificering
van de jaarrekening van de federale Staat vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020.
Onder certificering wordt verstaan “het met redenen omklede en gedetailleerde oordeel over
de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de overgemaakte rekening”.
Hierdoor dreigt een kloof te ontstaan tussen wat mag worden verwacht van de controleverslagen van de revisoren en wat de bedrijfsrevisor effectief als opdracht uitvoert.
De draagwijdte van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor is in elk geval niet van die
aard dat het Rekenhof erop kan steunen voor de certificering van de jaarrekening van de
federale Staat, zoals bedoeld in artikel 111 van de comptabiliteitswet, mochten de boekhoudkundige verrichtingen van de OISZ in die jaarrekening worden opgenomen zoals de
minister van Begroting heeft aangekondigd.
Om het belang van de controle van de bedrijfsrevisor te verhogen, beveelt het Rekenhof de
betrokken partijen aan de wettelijke controleopdracht bij de OISZ van de bedrijfsrevisor te
actualiseren en af te stemmen op de certificering volgens internationale auditstandaarden.
Een certificering van het getrouw beeld kan de gebruiker van de jaarrekening extra zekerheid bieden dat de boekhouding transparant is, dat de interne controles toereikend zijn en
dat de financiële verslaggeving geen afwijkingen van materieel belang vertoont. Dit kan via
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een aanpassing van de onderliggende wetgeving maar desgevallend ook via een aangepast
gemeenschappelijk lastenboek voor alle OISZ.

5

Antwoord van de minister

In haar antwoord van 29 september 2017 geeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid eerst een overzicht van de recente ontwikkelingen. Zij licht toe dat begin 2017 een
werkgroep werd opgericht, op initiatief van de FOD Sociale Zekerheid en met de steun van
het College van de OISZ, met als doel de aanduiding en het functioneren van de revisor bij
de OISZ te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. In de loop van september 2017 zou
deze werkgroep haar werkzaamheden afronden en haar voorstellen en verwezenlijkingen
voorleggen aan het College van de OISZ. Ook is begin 2017, op initiatief van het College van
de OISZ, een werkgroep opgericht met als doel na te gaan hoe de principes van single audit
kunnen worden uitgewerkt binnen het controlelandschap van de OISZ. De werkzaamheden van deze werkgroep hebben intussen geleid tot een visienota.
In een brief van 5 juli 2017 heeft de voorzitter van het College van de OISZ een overleg met
het Rekenhof gevraagd. Dit overleg zal doorgaan in oktober 2017.
De minister geeft aan dat zij concrete maatregelen wil nemen om het werk van de revisoren
te verbeteren. Bij het uitwerken van die maatregelen zal zij rekening houden met de resultaten van de werkgroepen alsook met dit artikel in het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid
en het overleg tussen het Rekenhof en het College van OISZ.
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Portefeuillebeheer van de OISZ
Verschillende OISZ beheren een effectenportefeuille. Eind 2016 bedroeg de marktwaarde van de
portefeuilles van die instellingen ongeveer 11,3 miljard euro. De OISZ beleggen hun gelden bij
de Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat. Hun portefeuilles zijn blootgesteld aan risico’s waaronder het renterisico. De rentedalingen van de afgelopen
jaren hebben de marktwaarden van de portefeuilles doen toenemen. Bij een rentestijging zullen de marktwaarden en het bijhorende rendement van de portefeuilles snel afnemen. Door
het wettelijke kader hebben de beheerders van de portefeuilles echter weinig mogelijkheden
om te diversifiëren en zich in te dekken voor de nadelige effecten van een rentestijging op de
portefeuille.
Het Rekenhof beveelt aan dat de OISZ, in overleg met de Schatkist en rekening houdend met
het federale begrotingsbeleid, zouden nagaan of een aanpassing van het wettelijke kader wenselijk is opdat zij en hun beheerders de portefeuille kunnen indekken bij renterisico’s.

1

Context

Verschillende openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) beheren een effectenportefeuille. In het stelsel van het Globaal Beheer van de werknemers heeft de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid (RSZ) de structurele overschotten op lange termijn belegd in het
Reservefonds van het Globaal Beheer. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ) beheert de overschotten van het stelsel van de zelfstandigen.
Daarnaast beheert de RSZ sinds 2008 ook het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige
Verzorging (Toekomstfonds). Voorheen beheerde het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) dit fonds dat is opgebouwd uit de overschotten van de verplichte
ziekteverzekering. Het is voor 90 % eigendom van het stelsel van de werknemers en voor
10 % van het stelsel van de zelfstandigen.
Buiten de stelsels van Globaal Beheer beschikken ook het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris)121, de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)122 en
de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) voor de uitvoering van hun opdrachten over
reserves die zij beleggen.
Eind 2016 bedroeg de marktwaarde van de portefeuilles van deze instellingen ongeveer
11,3 miljard euro. De grootste portefeuille is deze van de RSZ-Globaal Beheer.
Het Rekenhof heeft een onderzoek gevoerd naar het beheer en de rapportering van de effectenportefeuille van die OISZ. Het onderzoek wil een antwoord formuleren op de wijze

121 Op 1 januari 2017 zijn het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten samengevoegd tot
Fedris.
122 De activiteiten van DIBISS werden overgeheveld en verdeeld tussen Famifed (1 september 2016), de RSZ (1 januari 2017) en de Federale Pensioendienst (1 januari 2017). Voor de duidelijkheid worden in de tekst de benamingen
“DIBISS (pensioenen)” en “DIBISS (overzeese sociale zekerheid)” gebruikt.
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waarop de OISZ omgaan met hun effectenportefeuille en de financiële risico’s die eraan
verbonden zijn. Het grootste daarvan is het renterisico. Door het huidige beleid van aanhoudend lage rentevoeten is de toename van de portefeuilles vooral toe te schrijven aan de
niet gerealiseerde meerwaarden123. Daarnaast is er ook aandacht voor de rapportering door
de beheerders en de OISZ zelf.
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 22 februari 2017 aan bij de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, de minister van Begroting en de betrokken instellingen. Het
heeft zijn verslag op 19 juli 2017 naar hen verstuurd in het kader van de tegensprekelijke
procedure.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Beheersrisico’s
Voor het beheer van hun financiële activa moeten de OISZ de artikelen 113 tot 121 van de
wet van 21 december 2013124 respecteren. Die bepalen dat instellingen die behoren tot de federale Staat, hun beschikbare middelen moeten plaatsen bij een door de Staat aangewezen
instelling of hun gelden moeten beleggen bij de Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat. De bij het onderzoek betrokken OISZ hebben een afwijking
gekregen van de minister van Financiën om hun gelden extern te beheren, overeenkomstig
artikel 117 van die wet.
De onderzochte portefeuilles bestaan uit lineaire obligaties (OLO’s) uitgegeven door de
Belgische Staat. In sommige gevallen zitten in de portefeuille nog enkele OLO’s die in het
verleden werden uitgegeven door de gewesten en gemeenschappen. Een overgangsmaatregel in de wet van 21 december 2013 bepaalt dat de OISZ die OLO’s mogen behouden tot
vervaldag. Zo bestaat de portefeuille van DIBISS (pensioenen) vooral uit effecten die in het
verleden zijn uitgegeven door de gemeenschappen en gewesten.
Voorts beperkt de wet het aanhouden van liquide middelen. De wet verplicht de OISZ tot
trimestriële consolidatie van de financiële rekeningen. Concreet betekent dit dat de liquide
middelen trimestrieel worden aangehouden op een rekening bij bpost of op korte termijn
worden geplaatst bij de Schatkist.
De portefeuilles zijn blootgesteld aan verschillende risico’s. Er is een beheerdersrisico, een
emittentenrisico en een renterisico. Een valutarisico is niet van toepassing omdat de portefeuilles in euro zijn belegd. Gelet op de hoge kredietwaardigheid van de Belgische Staat
op de internationale markten, is van een emittentenrisico geen sprake. De overige risico’s
komen hierna aan bod.

123 Een niet gerealiseerde meer- of minderwaarde is het verschil tussen de aankoopwaarde van de portefeuille en de
marktwaarde.
124 Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
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2.2

Organisatie en beheer van de portefeuilles

2.2.1
Doel van de portefeuille
Vooraleer het beheer en de risico’s van de portefeuille te evalueren, moet de doelstelling
van elke portefeuille worden beschreven. Het doel van de portefeuille zal mee het beheer
en de risico’s bepalen.
Alle onderzochte portefeuilles zijn opgebouwd met reserves (overschotten) uit het verleden. De beleggingshorizon van alle portefeuilles is de lange termijn. De reden voor het
aanhouden van een portefeuille is echter niet voor alle onderzochte instellingen dezelfde.
•

•

•

•

•

Voor Fedris, de RJV en DIBISS (overzeese sociale zekerheid) is de portefeuille bedoeld
om te voldoen aan toekomstige verplichtingen inzake arbeidsongevallen, jaarlijkse vakantie en waarborgen inzake pensioenen en ziekte voor werknemers in het buitenland.
Bij Fedris bv. is er een jaarlijkse outflow van 20 à 25 miljoen euro om de verplichtingen
inzake arbeidsongevallen te dekken.
De portefeuille van het Toekomstfonds (RSZ) is bedoeld om - op een nog nader te bepalen tijdstip in de toekomst - de bijkomende uitgaven in de ziekteverzekering te dekken
die het gevolg zijn van de vergrijzing van de bevolking.
De portefeuille van DIBISS (pensioenen) was oorspronkelijk bedoeld voor de financiering van de toekomstige pensioenverplichtingen van de lokale overheden. In de afgelopen jaren is deze reserve in hoofdzaak aangewend om kortingen op de bijdragevoet toe
te staan.
Voor de RSZ (Reservefonds) is de portefeuille, behalve een beleggingsinstrument, ook
een onderpand voor de financiering van repo’s op korte termijn om de dagelijkse kastekorten in de financiering van de behoeften van de OISZ te dekken. In die context is het
belangrijk dat de portefeuille van het Reservefonds zo stabiel mogelijk blijft.
De portefeuille van het RSVZ is de meest recente en betreft in essentie een diversifiëring
van het financieel instrumentarium. Naast de OLO-portefeuille heeft de instelling ook
nog middelen op kortere termijn bij de Schatkist.

2.2.2
Beheer van de portefeuille
Het beheer van de portefeuilles is meestal uitbesteed aan externe beheerders.
Fedris en de RSZ (Reservefonds) hebben hun portefeuille verdeeld over vier beheerders. De
RJV, het RSVZ en DIBISS (overzeese sociale zekerheid) werken samen met twee beheerders.
De RSZ beheert zelf het Toekomstfonds. Ook DIBISS (pensioenen) beheerde tot 31 december 2016125 zelf zijn portefeuille.
Door de portefeuille te spreiden over diverse beheerders, beperken de instellingen het beheerdersrisico. Het eigen beheer impliceert dat de instelling volledig de gevolgen van een
verkeerde inschatting moet dragen.

125 Sinds 1 januari 2017 is deze portefeuille overgedragen aan de FPD (Federale Pensioendienst).Het beheer van pensioenmiddelen door de FDP is onderworpen aan andere regels (de richtlijn van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)) en valt aldus buiten dit onderzoek.
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De RSZ (Reservefonds), de RJV, Fedris en DIBISS (overzeese sociale zekerheid) beheren
hun portefeuilles actief, de RSZ (Toekomstfonds) semi-actief (indicieel beheer, zie verder).
DIBISS (pensioenen) beheerde tot 31 december 2016 als enige de portefeuille passief: de effecten werden aangekocht en op de vervaldag vereffend.
Zowel het actief beheer als het indicieel beheer zijn gekoppeld aan een referentie-index. De
externe beheerders hebben als referentie de JP Morgan Government Bonds Belgium126 -index
voorgesteld.
Ingeval van actief beheer neemt de externe beheerder posities in tegenover de referentieindex met de bedoeling beter te presteren dan de index. De beheerder koopt en verkoopt
voortdurend OLO’s op verschillende looptijden. Doordat een beheerder zijn portefeuille
anders samenstelt, betekent dat dat er afwijkingen zijn tegenover de referentie-index. Door
af te wijken van de index kan een beheerder meer of minder rendement halen op de portefeuille die hij beheert. Het actief beheer kan er m.a.w. toe leiden dat de beheerder soms
slechter presteert dan de referentie-index. Bij indicieel beheer tracht de beheerder de referentie-index te volgen en evengoed te presteren. Idealiter is de portefeuille op dezelfde
manier samengesteld als de index.
2.2.3

Evaluatie van het beheer

2.2.3.1
Analyse van het beheer
Het actief beheer van de externe beheerders is gelinkt aan de benchmark en is erop gericht een zo hoog mogelijk rendement te realiseren door posities in te nemen tegenover de
referentie-index.
Om de afwijkingen tegenover de referentie-index onder controle te houden, hebben de
OISZ, met uitzondering van het RSVZ, in de overeenkomsten met de beheerders een maximale afwijking (of tracking error) van 1 % van de referentie-index vastgelegd. Ook voor het
Toekomstfonds legt de RSZ zichzelf een maximale afwijking op, die in principe niet nodig
is bij het indicieel beheer 127.
Algemeen geldt dat een lage afwijking tegenover de referentie-index een indicatie is voor
passief beheer. Een hoge afwijking tegenover de referentie-index wijst op een zeer actief beheer met de daaraan verbonden risico’s. De beheerder heeft in het laatste geval een grotere
vrijheid om van de referentie-index af te wijken.
Contractueel is bepaald dat de afwijking op jaarbasis wordt berekend, maar in de praktijk
gebeurde dit over een periode van 36 maanden. Om de externe beheerders meer flexibiliteit
te bieden, wordt de afwijking sinds begin 2016 berekend over een nog langere periode. De
OISZ berekenen de afwijking vanaf de start van het beheer. Dit vlakt afwijkingen uit zodat
de beheerder meer tijd krijgt om foute inschattingen van het rentebeleid recht te zetten.
In het andere geval kan de maximale afwijking worden overschreden met als gevolg dat de
instelling het beheer van de portefeuille van de betrokken beheerder zou herzien.

126 Dit is een index over alle Belgische OLO’s met een looptijd van meer dan één jaar.
127 Bij indicieel beheer is de portefeuille een afspiegeling van de index en zijn er in principe geen afwijkende posities
tegenover de referentie-index.
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2.2.3.2
Rendement van de portefeuilles
Door de rentedalingen hebben OISZ die reeds meer dan tien jaar een portefeuille bezitten,
hoge rendementen behaald in het verleden.
Het rendement is boekhoudkundig uitgedrukt in een niet gerealiseerde meerwaarde (of
minderwaarde).
Ingeval van rentestijgingen zal de marktwaarde van de portefeuille sterk dalen. De niet
gerealiseerde meerwaarden zullen desgevallend afnemen en mogelijk resulteren in minderwaarden.
Gelet op de beleggingshorizon op lange termijn van de portefeuilles, is dit slechts een tijdelijk fenomeen.
De rendementen en bijhorende marktwaarden hebben het meeste baat bij een geleidelijke
toename van de rente. Een te plotse renteverhoging zou het rendement en de marktwaarde
snel doen afnemen. Bij een beperkte renteverhoging hebben de beheerders de mogelijkheid
hun strategie aan te passen en de invloed ervan op de portefeuille in te perken. De OISZ
die in het verleden rendementen hebben opgebouwd, zullen m.a.w. kleine rentestijgingen
kunnen opvangen. Instellingen zoals het RSVZ die recent tot de markt zijn toegetreden,
hebben minder buffer.
2.2.3.3
Rentegevoeligheid van de portefeuille
De rente bepaalt in belangrijke mate de waarde van de effecten. Bij een rentedaling stijgt de
prijs van een OLO en omgekeerd. Omdat de huidige rente erg laag ligt, houdt een rentestijging op termijn het grootste risico in voor een OLO-portefeuille. De evolutie van de rente is
momenteel echter moeilijk te voorspellen zodat deze factor de grootste onbekende is in het
beheer van de portefeuilles. Het onderzoek toont aan dat elke OISZ zich bewust is van het
renterisico. De mate waarin elke portefeuille hierdoor wordt beïnvloed, verschilt echter. De
OISZ koppelen het effect ervan op de portefeuille aan de duratie. De duratie of de modified
duration128 is een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs van een obligatie voor renteveranderingen die aangeeft met welk percentage de koers van een OLO daalt als de rente met
1 % stijgt (of omgekeerd). Geen enkele OISZ kan echter een exacte inschatting maken van
het effect van een rentestijging op de waarde van zijn portefeuille.
Uit een analyse van de portefeuilles blijkt dat ongeveer 87 % van de OLO’s een looptijd
heeft van meer dan tien jaar 129. Meer dan de helft ervan zit in de portefeuille van de RSZ
(Reservefonds). Van de OLO’s op meer dan tien jaar bevindt zich 9 % bij één van de externe
beheerders van de RSVZ-portefeuille. Eén beheerder heeft bij sluiten van zijn contract met
het RSVZ al vastgelegd dat de looptijd van de OLO’s niet langer mag zijn dan tien jaar. Vanaf
het eerste kwartaal 2017 heeft het RSVZ dit ook opgelegd aan de andere beheerder. Andere
OISZ leggen hun beheerders geen beperkingen op aangaande de looptijd van de OLO’s .

128 De modified duration is het gewogen gemiddelde van de cash flows van een obligatie gedeeld door 1 vermeerderd
met het effectieve rendement (rendement van de obligatie die tot vervaldag wordt aangehouden).
129 Looptijd berekend over de periode van de uitgiftedatum tot de einddatum van de OLO.
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Ongeveer 20 % van elke portefeuille heeft een rentegevoeligheid die hoger is dan 10. Dit
deel van elke portefeuille is bijgevolg zeer kwetsbaar bij een rentestijging.
Bovendien blijkt uit verdere analyses dat er een grote spreiding is in dit segment. Zo zijn
er behalve OLO’s met een modified duration-ratio van 11,68 ook OLO’s met een modified
duration-ratio van 30,75. In 2016 heeft de Schatkist OLO’s uitgegeven met een looptijd tot
2066 aan een rentevoet van 2,15 % waarop verschillende beheerders hebben ingetekend.
Doordat de portefeuille van het RSZ (Reservefonds) voor een groot deel uit langlopende
OLO’s bestaat, is deze portefeuille het meest rentegevoelig. Uit analyse van de rapporten
van de beheerders blijkt dat bij een rentestijging van 1 %, de nominale waarde van de RSZportefeuille op meer dan tien jaar zal dalen met ongeveer 222 miljoen euro130. Dit zou een
daling betekenen van 3,7 % van de marktwaarde van de hele portefeuille. Bij de andere
OISZ is de situatie vergelijkbaar met die van het RSZ (Reservefonds). Het werkelijke verlies
bij een rentestijging zal wellicht groter zijn, rekening houdend met de OLO’s op kortere
termijn en de marktwaarde.
Ook het RSVZ zal, ondanks zijn voorzichtigheid, in de huidige context van lage rentestand
verliezen omdat de instelling op een ongunstig moment is gestart met zijn portefeuille. Eén
van de externe beheerders had eind 2016 OLO’s met een looptijd van meer dan tien jaar.
Bij een rentestijging van 1 % kan de marktwaarde van die OLO’s met ongeveer 14 % dalen.
De portefeuille is inmiddels aangepast door de afbouw van de OLO’s op lange termijn. Dit
heeft een gunstig effect van de modified duration-ratio. Het effect van een rentestijging op
de waarde van de portefeuille zal daardoor afnemen.
Het wettelijke kader beperkt de ruimte om het risico te spreiden. Een beheerder heeft weinig mogelijkheden om een langlopende portefeuille te beschermen. Het aanhouden van
liquide middelen is slechts beperkt toegelaten. Bovendien moeten de liquide middelen per
kwartaal worden geconsolideerd bij de Schatkist. Ook heeft het aanhouden van liquide
middelen een negatief effect op het rendement tegenover de referentie-index. Een beheerder beschikt over weinig instrumenten om het risico van een rentestijging te beperken. Zo
kan hij de looptijd van de portefeuille inkorten door OLO’s aan te kopen op kortere termijn,
bv. maximaal tien jaar. Ook kan hij OLO’s verkopen vóór vervaldag, wat ingeval van actief
beheer permanent gebeurt. De beheerders zoeken binnen hun mandaat naar de beste mogelijkheden om de portefeuille te beheren.
De Schatkist geeft in hoofdzaak nieuwe OLO’s uit met een lange looptijd. Dergelijke OLO’s
verminderen de financieringsrisico’s voor de Schatkist, maar verhogen de rentegevoeligheid voor de houders van deze OLO’s. In 2016 heeft de Schatkist OLO’s uitgegeven met een
looptijd van 50 jaar aan een rente van 2,15 %. Het succes van de plaatsing van langlopende
OLO’s met een relatief hoge rente, zorgt ervoor dat de Schatkist dit beleid voortzet. Daardoor hebben de beheerders weinig mogelijkheden om de looptijd van hun portefeuille in te
korten ingeval van een rentestijging.

130 Berekend op basis van de modified duration-ratio.
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Door de uitgifte van langlopende OLO’s neemt ook de gemiddelde looptijd van de referentie-index toe. Daardoor neemt ook het renterisico toe. Beheerders die een rentestijging
verwachten en hierop inspelen door kortlopende OLO’s aan te kopen, zullen dus worden
geconfronteerd met grotere dan toegestane afwijkingen.
De Schatkist zelf kan zich indekken tegen een rentestijging via renteswaps, zoals in het verleden reeds is gebeurd. De OISZ die verplicht zijn hun portefeuille te beleggen in Belgische
OLO’s, kunnen zich niet indekken en dragen bijgevolg het risico. Zij beheren echter een
portefeuille die is opgebouwd uit reserves voor toekomstige verplichtingen. Bijgevolg moet
de vraag worden gesteld of aan de beheerders van die portefeuilles dezelfde mogelijkheden
moeten worden geboden om zich in te dekken tegen risico’s. Dit kan door de beheerders
toe te laten een gedeelte van de portefeuille te beleggen in OLO’s van de eurozone of hen,
zoals de Schatkist, toe te staan renteswaps te sluiten. Elke risicospreiding moet voldoende
verantwoord zijn.
Doordat de Schatkist in deze periode van lage rente een deel van de schuld heeft geherfinancierd op langere termijn, is de gemiddelde looptijd van de algemene schuld toegenomen.
Op korte termijn betekent dit een beperktere herfinanciering van de vervallen OLO’s. Er
zullen dus minder OLO’s worden uitgegeven. Door de krappe markt zullen de beheerders
een hogere prijs moeten betalen, wat het rendement zal doen dalen. Behalve een mogelijke
rentestijging zullen de beheerders in de toekomst ook rekening moeten houden met een beperkte uitgave van nieuwe OLO’s. Hierdoor is het mogelijk dat een portefeuille gedeeltelijk
wordt omgezet naar liquiditeiten.
2.3
Rapportering over het beheer
Zoals contractueel bepaald, maken de externe beheerders maandelijks en trimestrieel een
rapport op over de portefeuille die ze beheren. Die bevatten het overzicht van de portefeuille, het rendement over de beschouwde periode en de uitgevoerde transacties.
De maandelijkse rapporten geven in hoofdzaak een cijfermatig overzicht. De maandrapporten van één beheerder bevatten echter ook de bespreking van de economische context
en de strategie van de afgelopen maand. In de kwartaalrapporten geven de beheerders meer
duiding over hun beleid en realisaties van het afgelopen kwartaal. De rapporten geven ook
toelichting over de economische context, de ontwikkelingen op de financiële markten en
de vooruitzichten.
In informele vergaderingen met de vertegenwoordigers van de OISZ geven de beheerders
ook informatie over hun strategie en de economische vooruitzichten. Die informatie is
vooral nuttig om inzicht te krijgen in de manier waarop de portefeuille wordt beheerd.
Voor de betrokken OISZ is het duidelijk dat de beslissingen van een beheerder passen in het
discretionair beheer (voor zover van toepassing 131). Zij zullen bijgevolg niet ingrijpen in het
beslissingsproces maar trachten via het informeel overleg inzicht te verkrijgen in de strategie van de beheerder. Uit het onderzoek is gebleken dat de vertegenwoordigers van de OISZ
bij de besprekingen blijk geven van een kritische blik en vragen stellen als het beheer sterk
afwijkt van de referentie-index. In uitzonderlijke gevallen moet de beheerder een schrifte-

131 Niet van toepassing voor het Toekomstfonds, DIBISS (pensioenen).
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lijke verklaring geven voor de gevolgde afwijkende strategie. Ook blijkt dat binnen sommige
OISZ de nodige deskundigheid aanwezig is om de rapporten kritisch te benaderen. Dit uit
zich onder meer in een gedegen kennis van de financiële markten en de eraan verbonden
risico’s. Andere OISZ laten zich bijstaan door derden.
De beheerders maken daarnaast een boekhoudkundig kwartaalrapport op conform de
richtlijnen van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ. Ze
voegen dat toe aan de kwartaalrapportering. Sommige instellingen gebruiken deze informatie om de eigen boekingen op basis van de bankafschriften te controleren. Andere instellingen gaan op basis van de bankafschriften na of alle verrichtingen in het kwartaalrapport zijn opgenomen (o.m. Fedris, RJV) of maken een eigen kwartaalrapport op (RSVZ).
De meeste OISZ hernemen de informatie in de rapporten van de beheerders in een eigen
rapport aan het beheersorgaan dat op die manier inzicht verwerft in het beheer en het
rendement van de verschillende beheerders en van het geheel van de portefeuille. Het beheersorgaan ontvangt meestal per kwartaal een rapport over de portefeuille.
Sommige rapporten van de financiële diensten van de OISZ voor de leden van het beheersorgaan sommen in algemene termen de risico’s op die op de portefeuille wegen. De verslagen van de RSZ-Globaal Beheer aan het Beheerscomité van de Sociale zekerheid132 over de
portefeuilles van het Reservefonds en het Toekomstfonds vermelden de rendementen, de
beheersvergoeding (enkel het Reservefonds) en de economische context. Ze verwijzen niet
naar de impact van risico’s die de waarde van de portefeuille negatief kunnen beïnvloeden.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Conclusies
De meeste portefeuilles worden beheerd door externe professionele beheerders binnen de
krijtlijnen die zijn vastgelegd in de wet van 21 december 2013.
Het wettelijke kader beperkt de mogelijkheden van de beheerders om te diversifiëren. Rentestijgingen kunnen enkel worden opgevangen door Belgische OLO’s met een langere looptijd te vervangen door Belgische OLO’s op kortere termijn, zodat het effect van de rentestijging zich minder manifesteert in de marktwaarde.
De Schatkist verkiest momenteel uitgiftes op langere termijn. Die verhogen het renterisico.
De beheerders hebben weinig ander keuze dan die uitgiftes in portefeuille te nemen. Een
indekking voor verliezen is er niet zodat de OISZ desgevallend de buffer van de vroegere
rendementen zullen moeten aanspreken.
De rapportering beperkt zich in hoofdzaak tot de bereikte resultaten van een externe beheerder voor zijn aandeel in de portefeuille.

132 Hierin zijn naast de sociale partners en de toezichthoudende overheden alle OISZ vertegenwoordigd.

106

3.2
Aanbevelingen
Het wettelijke kader hindert een dynamisch beheer van de portefeuilles van de OISZ. Door
dat kader hebben de beheerders niet voldoende diversificatiemogelijkheden om renterisico’s op te vangen. De OISZ moeten in overleg met de Schatkist en rekening houdend met
het federale begrotingsbeleid, nagaan of een aanpassing van het wettelijke kader wenselijk
is opdat zij en hun beheerders de portefeuille kunnen indekken bij renterisico’s.
De OISZ moeten, samen met de externe beheerders, nagaan hoe de rapporten kunnen worden verrijkt met informatie over de risico’s die de portefeuille kunnen beïnvloeden en de
wijze waarop de beheerder die risico’s tracht in te dekken.
De kwalitatieve opvolging van de portefeuille en de daaraan verbonden risico’s vereisen
een gedegen kennis van de financiële markten. De rapportering aan de beheersorganen
moet meer aandacht besteden aan de risico’s die wegen op de portefeuille die is uitbesteed
aan externe beheerders.
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Betaalcyclus van de
personeelsuitgaven in de
voornaamste OISZ
Het Rekenhof heeft bij de voornaamste OISZ (RIZIV, RSVZ, RVA, FPD, RSZ en DIBISS) het
proces voor de betaling van personeelsuitgaven onderzocht.
Het is nagegaan of in de processen sleutelcontroles zijn opgenomen die redelijke zekerheid
moeten bieden dat de personeelsuitgaven correct worden verantwoord, berekend en geboekt,
en dat ze tijdig worden betaald. Het Rekenhof heeft ook gecontroleerd of de onderzochte instellingen het principe van de scheiding der functies in acht nemen.
Na afloop van zijn onderzoek stelde het Rekenhof in het algemeen vast dat de vereiste sleutelcontroles aanwezig zijn, maar het wijst erop dat de formalisering van de procedures, het
toezicht op de berekening van de bezoldigingen en het toezicht op de boekingsmethodes nog
zwakke punten vertonen die de OISZ zouden moeten remediëren.

1

Inleiding

1.1
Doel en tijdschema van de audit
Het Rekenhof heeft het betaalproces onderzocht van de personeelsuitgaven in de voornaamste OISZ, namelijk het RIZIV, het RSVZ, de RVA, de FPD, de RSZ en de DIBISS133. Dit
onderzoek had betrekking op de wedden en lonen, de recurrente en periodieke vergoedingen134 en de sociale lasten.
De audit wenst een antwoord te geven op volgende onderzoeksvragen:
•
•
•

Zijn de processen en procedures voor de berekening en de betaling van de personeelsuitgaven geformaliseerd, gedocumenteerd en toegepast?
Is er een correcte functiescheiding tussen enerzijds de voorbereiding en berekening van
de wedde en anderzijds de betaling ervan?
Garanderen de internecontrolemaatregelen met betrekking tot de personeelsuitgaven
dat die uitgaven correct en tijdig worden verantwoord, berekend, geboekt en betaald?

De audit werd op 27 april 2016 aangekondigd aan de toezichthoudende ministers, aan de
minister van Begroting en aan de leidend ambtenaren van de betrokken OISZ. De resultaten van het onderzoek werden hen meegedeeld op 14 juni 2017.

133 De DOSZ en de RSZPPO zijn in 2015 samengesmolten tot de DIBISS. Die werd inmiddels zelf ook opgeheven en
zijn activiteiten werden verdeeld over Famifed (op 1 september 2016), de RSZ (1 januari 2017) en de FPD (1 januari 2017).
134 Vakantiegeld, eindejaarstoelage, haard- en standplaatstoelagen, taalpremies en andere diverse premies. De verplaatsingskosten, de onkostennota’s en de competentiepremies vallen buiten deze audit.
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Het college van de OISZ antwoordde op 14 juli 2017 in naam van alle OISZ, met uitzondering van de RSZ. De minister van Begroting antwoordde op 5 juli 2017, de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie alsook de RSZ
hebben gereageerd op 13 juli 2017. De voornaamste elementen van de antwoorden werden
verwerkt in de resultaten en in de conclusies van deze audit.
1.2
Omvang van de personeelsuitgaven bij de OISZ
De personeelsuitgaven zijn de grootste post van de beheerskosten van de OISZ. Het Rekenhof heeft de loonmassa van 576 miljoen euro onderzocht, die 86 % van de personeelsuitgaven 2015 van alle OISZ vertegenwoordigt en die overeenstemt met ongeveer 9.400 voltijdse
equivalenten (VTE).
1.3
Wijzigingen van de controleomgeving
De controleomgeving is in de loop van het onderzoek gewijzigd door twee grote gebeurtenissen, namelijk de invoering van een gezamenlijke loonmotor en de overname door andere
OISZ van de opdrachten van de DIBISS.
1.3.1
Invoering van een gezamenlijke loonmotor
Sommige OISZ hebben een gezamenlijke loonmotor ingevoerd. Die moet voornamelijk de
bezoldigingen berekenen van alle personeelsleden van de OISZ die meewerken aan dat gezamenlijke project op basis van een eengemaakt reglementair kader.
De loonmotor dekt alle personeelsuitgaven die zijn bepaald in het koninklijk besluit van
25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal
openbaar ambt. Hij berekent ook andere bedragen zoals de afhoudingen en beslagleggingen, de abonnementen van het openbaar vervoer, de terugbetalingen van de fietsvergoedingen, de vergoeding voor telewerk enz.
De RSZ beheert de gezamenlijke loonmotor. Zijn nieuwe dienst, de “centrale loondienst” is
met de volgende opdrachten belast:
•
•
•
•

het beheer van de parameters en de bijwerking van het eengemaakte reglementaire kader;
de berekening van de wedden, toelagen, premies, vergoedingen en andere voordelen,
evenals het nazicht ervan op basis van steekproeven135;
het opstellen van de fiscale en sociale aangiften 136 die inherent zijn aan de betaling van
lonen;
het beheer van de toegangen tot de gecentraliseerde gegevensbank en van de gebruikers
profielen.

Deze dienst is met andere woorden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de berekening,
terwijl de OISZ verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van de overgezonden gegevens
en voor de betaling van de verschillende bezoldigingen evenals van de fiscale en sociale
schulden.

135 De controle beperkt zich tot tests, bijvoorbeeld in geval van wijziging van de reglementering. Voor de maandelijkse
controle van de betalingen staan de deelnemende OISZ in.
136 DMFA, DMFA-update, Finprof, Belcotax, Pensioenfonds.
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De meeste OISZ hebben in 2016137 en 2017 138 een beroep gedaan op de loonmotor. De HVKZ
zal op 1 januari 2018 toetreden. De KBSZ en het eHealth-platform hebben na een kostenbatenanalyse beslist de gezamenlijke loonmotor niet te gebruiken. Volgens deze kostenbatenanalyse zouden de kosten voor de invoering van de gezamenlijke loonmotor afgelost
zijn vanaf het negende jaar voor de KBSZ. Voor het eHealth-platform zouden ze nooit worden afgelost.
De RSZ en de deelnemende OISZ hebben protocollen gesloten om hun samenwerking te
omkaderen. Die protocollen bepalen onder meer dat er Service Level Agreements (SLA) zullen worden gesloten om de rechten en plichten van elke partij vast te leggen.
Het Rekenhof stelt vast dat er geen enkele SLA werd gesloten.
1.3.2
Integratie van de opdrachten van de DIBISS bij Famifed, de RSZ en de FPD
Famifed, de FPD en de RSZ hebben de opdrachten van de DIBISS overgenomen, waardoor
ook personeel is overgedragen. Aangezien het geen zin meer had de procedures bij de
DIBISS te onderzoeken, heeft het Rekenhof de betrouwbaarheid onderzocht van de boekhoudkundige gegevens die de drie OISZ hebben overgenomen.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Beschrijving en documentatie van de processen en procedures
De beschrijving van de procedures is een belangrijke internecontroleactiviteit van een organisatie en een waarborg dat ze haar activiteiten onder controle heeft. Op die manier kan
ze onder meer:
•
•
•

nagaan of de interne procedures bijdragen tot het bereiken van de vastgelegde doelstellingen, of ze de vastgestelde risico’s redelijkerwijze afdekken en effectief zijn;
de continuïteit van de operationele activiteiten vergemakkelijken door kennisoverdracht;
de verschillende actoren sensibiliseren voor de zin en finaliteit van de toegepaste interne procedures en bijgevolg hen actief betrekken bij de interne controle.

Het Rekenhof stelt vast dat de interne procedures in verband met het betalingsproces van
de personeelsuitgaven niet (of slechts gedeeltelijk) worden beschreven of gedocumenteerd,
of niet zijn geactualiseerd.
2.2
Functiescheiding
In termen van administratieve organisatie bestaat de beste preventieve internecontrolemaatregel erin om voor elk proces de taken en verantwoordelijkheden te verdelen in vier
essentiële functiecategorieën, namelijk beschikking (functie die de beslissingen neemt),
bewaring, registratie en controle.

137 HZIV, HVW, FAO, FSO, FBZ, RVA, RSZ en RJV. Op 1 januari 2017 zijn het FAO en het FBZ samengesmolten tot
Fedris.
138 Famifed, RIZIV, RSVZ en FPD.
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Er is een correcte functiescheiding als niemand een activiteit uitoefent die aan meer dan
één van de functiecategorieën verbonden is.
Voor de personeelscyclus gaat het er vooral om functionele onafhankelijkheid te creëren
tussen de personen die beslissingen met een geldelijke weerslag nemen (aanwerving, bevordering en tijdsregistratie), personen die de bezoldigingen berekenen en de betalingsopdrachten voorbereiden, de personen die die opdrachten goedkeuren en zij die de boekingen
uitvoeren.
In een ideale omgeving zijn andere personen belast met het permanent beoordelen van de
bovenvermelde functies en met het nakijken of de regels (normen en procedures) werden
nageleefd. Het gaat er bijvoorbeeld om de betalingen en lonen te vergelijken met de te betalen salarissen, of het personeelsregister met de begunstigden van de betalingen.
Het Rekenhof stelt vast dat in de praktijk de bevoegdheidsverdeling redelijke zekerheid
biedt dat de verschillende OISZ de functiescheiding naleven.
2.3
Andere internecontrolemaatregelen
Het Rekenhof is nagegaan of de voornaamste OISZ sleutelcontroles hebben ingebouwd in
het betalingsproces van de personeelsuitgaven om redelijke zekerheid te bieden dat die
uitgaven correct en tijdig worden verantwoord, berekend, geboekt en betaald.
2.3.1

Verantwoording en berekeningsbasis van de bezoldiging

2.3.1.1
Grondslag van de bezoldiging
Het Rekenhof stelt vast dat de beslissingen over het bepalen van een bezoldiging worden
goedgekeurd, gedocumenteerd en bewaard door alle OISZ.
2.3.1.2
Gegevensbeheer
Elk (statutair of contractueel) personeelslid wordt in de gegevensbank geïdentificeerd met
een unieke sleutel, bijvoorbeeld het rijksregisternummer, waardoor risico’s op dubbele registraties kunnen worden vermeden.
De personeelsgegevens in verband met onder meer de vorm van aanwerving (statutair of
contractueel) en de verandering van graad in het kader van de loopbaan worden beheerd
door de HR-diensten.
Bij het RIZIV en de RVA voert elk personeelslid zelf de wijzigingen in verband met zijn persoonlijke toestand in, zoals een verandering van gezinssamenstelling of een adreswijziging.
2.3.1.3
Toegangsbeveiliging
De toegang tot de persoonlijke gegevens is zodanig georganiseerd dat enkel personen van
de daartoe gemachtigde diensten de wijzigingen in de gegevensbank kunnen aanbrengen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de toegangsbeveiliging in bepaalde instellingen zou kunnen worden verbeterd. De leden van de HR-dienst van het RIZIV, het RSVZ en de FPD hebben immers toegang tot hun eigen gegevens en kunnen wijzigingen aanbrengen zonder a
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priori specifieke internecontrolemaatregel. De drie OISZ preciseren dat fouten en pogingen
tot fraude kunnen worden uitgesloten dankzij het traceren en de controles a posteriori.
De ingestelde interne procedures houden tot slot terecht rekening met de administratieve
evolutie van de personeelsleden van de HR-diensten. Wanneer deze vertrekken of intern
van post veranderen, worden hun modaliteiten voor toegang tot de gegevensbank bijvoorbeeld onmiddellijk gewijzigd.
2.3.1.4
Controle op de aanwezigheid
De controle op de aanwezigheid wordt vereenvoudigd door het gebruik van een elektronisch prikkloksysteem. In de instellingen die ervoor hebben geopteerd om het prikken af te
schaffen, gebeurt de controle indirect door de opvolging van de afwezigheden. De controle
wordt het best aangevuld door een controle van de te behalen doelstellingen.
Uitzonderlijke prestaties (buiten de normale werkuren) worden door de HR-dienst toegekend
na controle en goedkeuring door de hiërarchische meerdere. Afhankelijk van de instellingen
geven die prestaties aanleiding tot recuperatie-uren dan wel een vergoeding, of beide.
2.3.2

Betaling en naleving van de toegestane termijnen

2.3.2.1
Sleutelcontroles vóór de betaling van de wedden, lonen en premies
Met uitzondering van het RIZIV en het RSVZ kijken de OISZ de bezoldigingen niet individueel na vooraleer deze worden betaald.
Bij de RVA hebben budgettaire beperkingen geleid tot de beperking of zelfs de schrapping
van de sleutelcontroles. De dagelijkse wijzigingen met een geldelijke weerslag 139 worden
bijvoorbeeld niet meer nagekeken door de dienst Controle Werkingsuitgaven – Controle
van de Weddes. De RSZ gebruikt een lijst van uitzonderingen of anomalieën voor controledoeleinden, waarmee een selectie van individuele gegevens kan worden gemaakt die op
significante wijze verschillen van de ene maand op de andere.
De andere OISZ zijn van oordeel dat die controles vóór de betaling overbodig zijn en dat de
controles vóór de berekening van de bezoldiging volstaan.
De globale maandelijkse schommelingen van de wedden en lonen worden daarentegen
door alle OISZ onderzocht. Die controles zijn echter niet geformaliseerd bij de FPD en bij
het RSVZ.
Tot slot maken alle OISZ periodieke betalingssimulaties voor controledoeleinden.
2.3.2.2
Sleutelcontroles na de betaling van de wedden, lonen en premies
Behalve de RSZ en het RIZIV kijken de instellingen achteraf niet na of de gestorte bedragen
overeenstemmen met de informatie over de persoonlijke gegevens en de loopbaangegevens
van elk personeelslid. De OISZ stellen opnieuw dat de controles vóór en na de berekening

139 Het kan gaan om wijzigingen van administratieve of individuele gegevens of afwezigheden.
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van de wedde volstaan. Wat de RVA betreft, hebben de budgettaire beperkingen hier ook
geleid tot de beperking of zelfs schrapping van de sleutelcontroles.
De sociale en fiscale schulden worden tijdig betaald. Het Rekenhof stelt echter vast dat
niet alle OISZ de betalingstermijnen opvolgen (of dat ze die slechts gedeeltelijk opvolgen).
Bovendien zijn de controles zelden geformaliseerd.
2.3.3

Boeking

2.3.3.1
Algemeen
De personeelsuitgaven worden manueel in de boekhouding verwerkt, wat leidt tot risico’s
op fouten en manipulatie van de gegevens bij de invoer ervan140. De OISZ reconciliëren nadien de boekhouding met de gegevens van het loonprogramma.
2.3.3.2
Boekhoudkundige en budgettaire opvolging
Alle OISZ zorgen voor de concordantie tussen de maandelijkse resultaten van de loonmotor
en de boekhouding, maar volgens eigen procedures.
Ze voeren bovendien een vergelijkende analyse uit van hun personeelsuitgaven in het kader
van de budgettaire monitoring die de federale regering heeft gevraagd.
Behalve de FPD houden alle OISZ rekening met de evolutie van het aantal VTE’s en de indexeringen in het kader van die begrotingsanalyses.
De OISZ kunnen op die manier de schommelingen verklaren die ze bij het analytisch onderzoek van hun rekeningen hebben vastgesteld.
In alle OISZ wordt specifieke documentatie bijgehouden over alle significante wijzigingen
met betrekking tot de structuur van de personeelskosten die een weerslag kunnen hebben
op de geboekte bedragen.
2.3.3.3
Inventaris en onderzoek van de boekhoudkundige rubrieken
Elke OISZ moet een volledige inventaris van haar bezittingen, vorderingen, schulden, verplichtingen en verbintenissen evenals van haar nettovermogen opstellen overeenkomstig
de geldende boekhoudregelgeving 141, en dus ook van de vorderingen en schulden met betrekking tot de personeelsuitgaven.
Het Rekenhof stelt vast dat niet alle OISZ de juistheid van de verschillende boekhoudsaldi
valideren via een passende inventaris. De boekhoudkundige en financiële diensten beperken zich immers vaak tot het verantwoorden van de saldi via uittreksels uit de historiek van
de rekeningen. Die maakt het enkel mogelijk na te gaan dat het slotsaldo overeenstemt met

140 De centrale loondienst van de RSZ plant echter een project waarbij het boekingsbestand van de personeelsuitgaven automatisch wordt aangemaakt.
141 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 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.

Betaalcyclus van de personeelsuitgaven in de voornaamste OISZ / 113

het beginsaldo vermeerderd of verminderd met de bedragen vermeld in de boekhoudkundige bewegingen van het jaar.
De OISZ gaan na of de schuldenrekeningen met een saldo op 31 december wel degelijk werden vereffend in de loop van het volgende jaar.
Het Rekenhof merkt op dat een dergelijke controle de juistheid van de boekhoudsaldi op
31 december niet voldoende waarborgt.
Er is overigens geen enkel element op grond waarvan kan worden bepaald wanneer de
meeste inventariswerkzaamheden werden uitgevoerd, noch door welke diensten. Het is dus
onmogelijk de aard van de uitgevoerde controles af te leiden, noch de personen die ermee
belast zijn.
Naar aanleiding van het onderzoek van de boekhoudgegevens worden de volgende vaststellingen gedaan.
•

Sociale en fiscale vorderingen/schulden

Uit het onderzoek van de ouderdomsbalans van de balansposten blijkt dat er nog oude
bewegingen zijn die niet zijn vereffend, soms van meerdere jaren geleden, onder meer RSZachterstallen en bijdragen aan de pensioenfondsen.
•

Niet-verschuldigde betalingen en regularisaties

Elke instelling heeft procedures ingevoerd om ervoor te zorgen dat de niet-verschuldigde
betalingen, afhankelijk van de aard ervan, automatisch dan wel administratief worden teruggevorderd.
De automatische regularisaties worden in de boekhouding verwerkt door het niet-verschuldigde bedrag te compenseren met de reeds verschuldigd geachte bezoldiging van de volgende maand (d.w.z. de bezoldiging die verschuldigd is maar nog niet is betaald).
Een niet-verschuldigde betaling die bijvoorbeeld wordt vastgesteld na de betaling van de
bezoldiging van december, wordt automatisch geregulariseerd met de wedde van januari.
In dat geval komt die regularisatie tot uiting in de boekhouding van januari.
Die werkwijze garandeert niet dat de regel van de boekhoudkundige cesuur op 31 december
in acht wordt genomen.
Het Rekenhof herinnert bovendien aan het algemene principe dat compensatie in de algemene boekhouding verboden is.
•

Voorzieningen voor vakantiegeld

Het recht op vakantiegeld ontstaat in de loop van het jaar voorafgaand aan de betaling
ervan.
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Voorts moeten de kosten en opbrengsten worden gekoppeld aan het boekjaar waarop ze
betrekking hebben, wat impliceert dat ze moeten worden geboekt op het boekjaar in de
loop waarvan het recht ontstaat.
Het Rekenhof stelt vast dat de boekingswijze die de OISZ toepassen, die principes niet
naleeft.
De OISZ boeken immers de kost op het ogenblik van de betaling, zoals dat bij kasboekhouding het geval is, met bijgevolg een jaar vertraging ten opzichte van het ontstaan van het
recht.
Deze werkwijze werd gevalideerd door de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ142. Het Rekenhof verzoekt deze commissie bijgevolg haar standpunt te
herbekijken.
•

Saldi van de kostenrekeningen

Het RIZIV, het RSVZ en de FPD reconciliëren de balans van de saldi van de kosten niet met
de fiscale gegevens vermeld op de samenvattende opgave 325.10. Die reconciliatie is nochtans een sleutelcontrole in het kader van de afsluit- en inventariswerkzaamheden.

3

Conclusies

De procedures in verband met het betalingsproces van de personeelsuitgaven zijn onvoldoende beschreven of geactualiseerd. Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan die tekortkoming
te verhelpen. De RVA en het RIZIV verbinden zich ertoe de documentatie verder te actualiseren.
Het Rekenhof stelt daarentegen vast dat de functiescheiding over het algemeen wordt nageleefd.
In de procedures die de OISZ toepassen, zijn de vereiste sleutelcontroles verwerkt. Het
Rekenhof stelt echter vast dat bepaalde OISZ de beveiliging van de gegevens niet voldoende
waarborgen ten aanzien van de personeelsleden die belast zijn met het proces. Met uitzondering van de RSZ, het RIZIV en het RSVZ kijken de OISZ bovendien de bezoldigingen niet
individueel na, voor of na de betaling. Ze hanteren ook niet allemaal lijsten met uitzonderingen of anomalieën om bijvoorbeeld individuele gegevens te selecteren die significant
verschillen van de ene maand op de andere. Het Rekenhof beveelt aan controles a posteriori
in te voeren die op zijn minst periodiek de atypische individuele veranderingen kunnen
opsporen en deze kunnen verantwoorden.

142 Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ, doc. CN-RPV-14-R01-08 goedgekeurd door de
plenaire commissie op 17 januari 2014.
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Het Rekenhof heeft verschillende zwakke punten in de boekhouding van de OISZ vastgesteld:
•

•

•

•

Niet alle OISZ verantwoorden hun boekhoudsaldi systematisch via ad-hocinventarissen. Elke OISZ heeft bovendien haar eigen idee van een boekhoudkundige inventaris.
Het Rekenhof beveelt aan dat de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding
van de OISZ dat punt zou verduidelijken om verschillen te vermijden en de vastgestelde
problemen te verhelpen. De minister van Begroting heeft verklaard dat ze de kwestie
aan de commissie zou voorleggen om ter zake tot duidelijke regels te komen. De OISZ
verbinden zich ertoe die regels na te leven.
De balansposten vermelden oude verrichtingen waarvan de historiek en de verantwoording problematisch worden. De OISZ zouden die rekeningen moeten uitzuiveren om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij de economische werkelijkheid.
Er worden geen voorzieningen aangelegd voor het vakantiegeld, wat in strijd is met de
boekhoudkundige beginselen op dat vlak. Het Rekenhof dringt erop aan dat de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ die kwestie zou herbekijken.
De minister van Begroting heeft ook hier verklaard dat punt aan de commissie te zullen
voorleggen om ter zake tot duidelijke regels te komen. De OISZ verbinden zich ertoe die
regels na te leven.
Het RIZIV, het RSVZ en de FPD reconciliëren de fiscale fiches niet met de kostenrekeningen ondanks de gebruiken op dat vlak. Het Rekenhof verzoekt hen aan die vereiste te
voldoen. De drie OISZ verbinden zich ertoe die reconciliëring uit te voeren.

Voorts beveelt het Rekenhof aan snel werk te maken van de SLA’s die de relaties tussen de
deelnemende OISZ en de RSZ als beheerder van de gezamenlijke loonmotor omkaderen. De
RSZ preciseert dat de centrale loondienst de SLA’s tegen eind 2017 zal finaliseren.
Het Rekenhof merkt tot slot op dat twee instellingen (de KBSZ en het eHealth-platform)
geen beroep doen op de centrale loondienst, wat in strijd is met het voornemen om synergieën tussen alle OISZ tot stand te brengen. Dat voornemen, in het bijzonder de invoering
van de gezamenlijke loonmotor en een geharmoniseerde toepassing van de regelgeving,
is trouwens bekrachtigd door de gezamenlijke bepalingen van de verschillende bestuursovereenkomsten. De KBSZ en het eHealth-platform benadrukken in hun antwoord dat hun
beslissing voortvloeit uit zuinigheidsoverwegingen en dat een niet-verwaarloosbaar deel
van hun personeelsbestand bestaat uit gedetacheerde medewerkers van Smals. Aangezien
de toetreding tot de loonmotor niet veel kosten teweegbrengt, verzoekt het Rekenhof beide
instellingen hun standpunt te herzien met het oog op meer synergie en een uniformisering
van de werkwijzen van de OISZ.
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OISZ: Opvolging van de
interne-auditfunctie
Het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de openbare instellingen van sociale zekerheid is in
2016 volledig operationeel geworden. In 2017 zal dat comité de auditdiensten van de individuele
instellingen begeleiden bij een zelfevaluatie. Op basis van de resultaten van die zelfevaluaties
zal het aanbevelingen formuleren voor de interne-auditdiensten.

1

Inleiding

In het Boek 2010 over de Sociale Zekerheid143 bracht het Rekenhof verslag uit over de invoering van de interne audit in de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Naast de
algemene vaststelling dat de ontwikkeling van de interne audit nog aan het begin stond en
dat de uitbouw en organisatie ervan een groeiproces van verschillende jaren zou zijn, deed
het Rekenhof nog een aantal specifieke vaststellingen en aanbevelingen.
Om aan die aanbevelingen tegemoet te komen, besliste het College van OISZ (hierna: College) een gemeenschappelijk kader uit te werken voor de organisatie en de werking van de
interne audit bij de OISZ. Ook worden in de bestuursovereenkomsten tussen de OISZ en de
federale Staat, gemeenschappelijke verbintenissen opgenomen voor alle OISZ.
De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de diensten Interne
Audit bij de OISZ. Het Rekenhof heeft de ontwikkelingen systematisch gevolgd en geeft in
dit verslag een overzicht van de huidige situatie.

2

Uitbouw van de interne-auditfunctie

2.1
Verbintenissen in de bestuursovereenkomsten
Eind 2016 beschikken bijna alle OISZ144 over een interne-auditfunctie.
De Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) deelde oorspronkelijk zijn interne-auditfunctie met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ). Vanaf november 2015 heeft het RSVZ een eigen interne-auditfunctie. DIBISS is op
1 januari 2017 geïntegreerd in de Federale Pensioendienst (FPD), het Federaal Agentschap
voor de Kinderbijslag (Famifed)145 en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) die al over
een eigen interne-auditfunctie beschikken.

143 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, Brussel,
oktober 2010, p. 106-111. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
144 De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) heeft geen interne-auditfunctie. De ministerraad heeft op
22 juni 2017 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de activiteiten van de HVKZ op 1 januari 2018 integreert in
andere instellingen van sociale zekerheid, zodat voor die instelling geen evolutie meer wordt verwacht.
145 De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid over de kinderbijslag vanaf 1 juli 2014 overgedragen naar de
deelstaten. Zij hebben tot 31 december 2019 de tijd om het beheer van de kinderbijslag over te nemen. Tijdens die
overgangsperiode blijft Famifed als OISZ operator voor de deelstaten.
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De auditdiensten van de OISZ tellen vaak maar een beperkt aantal personeelsleden. Daardoor bestaat er een risico voor de continuïteit van de werking als een interne auditor wegvalt of de instelling verlaat. Bovendien zorgt de consolidatie binnen de OISZ voor een toenemende complexiteit in het takenpakket van de interne auditdiensten. In 2017 plannen
sommige instellingen een versterking van de interne-auditdienst.
De bestuursovereenkomsten 2016-2018 bevatten een aantal verbintenissen voor de interneauditdiensten van de OISZ. Die verbintenissen gaan vooral over de rol van het Gemeenschappelijk Auditcomité (zie punt 2.3), het overleg tussen de auditdiensten (zie punt 3) en
de rol van het College van OISZ.
2.2
Gemeenschappelijke auditcharters
Een werkgroep Interne Audit binnen het College van OISZ heeft in 2011 een charter voor
de interne-auditfunctie en een charter voor het auditcomité ontwikkeld. In 2013 hebben de
beheersorganen van de verschillende OISZ het charter over de interne-auditfunctie binnen
de OISZ aanvaard. Opdat de instellingen die tekst aan hun specifieke behoeften zouden
kunnen aanpassen, hanteert het charter het principe comply or explain. Een OISZ die de algemene bepalingen van het charter dat het College heeft goedgekeurd wil aanpassen, moet
die aanpassingen toelichten en verantwoorden146.
Het College besliste in 2014 twee organisatiemodellen voor te stellen voor het auditcomité.
Het eerste model betreft een Instellingsspecifiek Auditcomité (IAC) waarvan de opdracht
gaat van de goedkeuring van het auditplan tot het vervullen van een rol in de toewijzing van
middelen aan de betrokken dienst147. In het tweede model nemen het Gemeenschappelijk
Auditcomité voor de OISZ (GAC) en het algemeen beheer van de instelling 148 samen de taak
van auditcomité op zich. Het algemeen beheer neemt hierbij de taken van het IAC over en
er is geen afzonderlijk auditcomité. Het GAC staat in voor een methodologische toetsing
van het auditplan van de instelling en de werking van de interne-auditfunctie binnen de
instelling.
Elke instelling heeft ondertussen één van de voorgestelde organisatiemodellen gekozen. In
navolging van het instellingsspecifieke auditcomité van Famifed (dat sinds 2008 bestaat),
heeft ook het RSVZ in 2015 een eigen auditcomité opgericht. Beide auditcomités bestaan uit
drie leden van het beheersorgaan en twee onafhankelijke experten. Bij de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid neemt het beheerscomité de rol van auditcomité op. De overige
OISZ opteerden voor het tweede model.
2.3
Gemeenschappelijk Auditcomité
Het GAC krijgt van alle instellingen (ongeacht het gekozen organisatiemodel) de diverse
auditplannen en jaarverslagen van de interne-auditdiensten van de OISZ. Het ziet toe op
de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de methodologie van de betrokken interne-audit-

146 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, Brussel,
november 2012, p. 265.
147 Andere taken van het IAC zijn de goedkeuring van de auditrapporten en het jaarverslag, en de evaluatie van het
hoofd van Interne Audit.
148 Dit begrip wordt in de documenten van het College gebruikt en verwijst naar de administrateur-generaal of zijn
adjunct.
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diensten. Bovendien zal het GAC bijdragen tot de structurering van de relaties met andere
controleactoren in het kader van single audit (zie punt 4).
In het derde kwartaal 2016 was het GAC volledig samengesteld. Het bestaat uit vier experten
en vier vertegenwoordigers van de sociale partners. Op 21 oktober 2016 heeft het GAC een
eerste plenaire vergadering gehouden. Sindsdien heeft het gewerkt aan zijn huishoudelijk
reglement, het opstellen van een vragenlijst voor de zelfevaluatie van de interne-auditdiensten van de OISZ en het vastleggen van een vergaderkalender voor 2017. In 2017 zal het GAC
ook de eerste rapporteringen van de auditplannen en de jaarverslagen krijgen.

3

Overleg tussen auditdiensten

Om het overleg tussen interne-auditdiensten te ondersteunen is in september 2012 gestart
met het Platform Interne Audit (Platina), een netwerk van de verantwoordelijken van de
diensten Interne Audit bij de OISZ. De opdracht ervan wordt verankerd in het Gemeenschappelijk Charter van de interne-auditfunctie van de OISZ. Het doel van het platform is
kennis- en ervaringsuitwisseling, afstemming en samenwerking tussen de interne-auditdiensten van de OISZ.
Overeenkomstig de bestuursovereenkomsten moet het netwerk minstens vier keer per jaar
samenkomen en zal het jaarlijks een activiteitenrapport opstellen.
Volgens het activiteitenverslag 2016 zijn er zeven bijeenkomsten van het Platina-netwerk
geweest. Naast de toelichting van praktijken door sprekers uit de OISZ, was er in 2016 ook
aandacht voor een kennismaking met de leden van het GAC en de voorstelling van de interne auditfunctie aan de leden van het GAC.

4

Single audit

Om de controlelast voor de OISZ zoveel mogelijk te beperken, wordt gestreefd naar de invoering van het principe van single audit waarbij de controleactiviteiten van de verschillende actoren binnen eenzelfde instelling op elkaar worden afgestemd.
De bestuursovereenkomsten bepalen dat de OISZ, via het College, initiatieven zullen nemen om de planning en de methoden van de interne-auditfuncties af te stemmen met de
activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ, in eerste instantie van het
Rekenhof 149.
Over de afstemming met andere controleactoren vond in 2016, net zoals in 2015, een overleg
plaats tussen de leden van de werkgroep Interne Audit binnen het College om een gemeenschappelijke visie op single audit op het niveau van het College voor te bereiden. Dit overleg
zal worden voortgezet in 2017.

149 Die verbintenis was al opgenomen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en wordt hernomen in de bestuursovereenkomsten 2016-2018 (koninklijke besluiten van 21 april 2016, gepubliceerd op 13 december 2016). De afstemming kan erin bestaan dat tussen de verschillende actoren een protocol wordt gesloten.
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In afwachting van die visietekst wisselen sommige OISZ reeds op informele wijze documenten, zoals het auditplan en auditrapporten, uit met een aantal actoren.

5

Toekomstige acties

Op basis van de zelfevaluaties van de interne-auditdiensten van de OISZ en de analyse van
zowel hun auditplannen als hun jaarverslagen zal het GAC aanbevelingen formuleren die
de werking van de betrokken diensten kunnen helpen in hun verdere ontwikkeling.
In de loop van het eerste semester 2017 is een nieuw informaticaplatform in gebruik genomen om de informatie-uitwisselingen tussen de verschillende interne-auditdiensten te
ondersteunen en te versterken, aangezien de vroegere informaticatoepassing werd stopgezet. Voorts zal het College in overleg met het GAC verdere stappen zetten naar een betere
afstemming van de planning en de uitvoering met andere toezichtsactoren binnen de OISZ,
in het kader van single audit.

6

Besluit en aanbevelingen

In 2016 zijn verdere stappen ondernomen in de ontwikkeling van een volwaardige interne
audit bij de verschillende instellingen en in de oprichting van het GAC. Deze werkzaamheden moeten worden voortgezet. Het Rekenhof blijft die ontwikkelingen opvolgen en moedigt de OISZ, het College van OISZ en het GAC aan zich blijvend te engageren.
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HZIV: Dienstverlening van de
gewestelijke diensten
De dienstverlening van de HZIV aan haar leden gebeurt grotendeels in gewestelijke diensten.
Onder meer door hun verschillende grootte en ledenprofiel en door een gebrek aan uniformiteit en een onvolledige informatisering van de werkprocessen slagen die er echter niet in een
gelijkwaardige dienstverlening te verlenen, ondanks verschillende initiatieven van de HZIV om
daartoe te komen. Het Rekenhof beveelt de HZIV dan ook aan een strategie op te stellen voor
een gelijkwaardige dienstverlening door elke gewestelijke dienst. De ontwikkeling van een elektronisch ledendossier kan daarin een belangrijke rol spelen.

1

Context

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) staat als neutrale en openbare
instelling van de sociale zekerheid in voor alle prestaties op het gebied van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De HZIV beheert daartoe de
verzekerbaarheid van haar leden, betaalt de kosten van geneeskundige verstrekkingen terug, betaalt de ziekte- en invaliditeitsuitkering als compensatie voor loonverlies, en biedt
advies en ondersteuning aan haar leden en de zorgverstrekkers.
Bij andere ziekenfondsen betalen leden een aanvullende bijdrage150. In ruil daarvoor krijgen
zij recht op aanvullende diensten. De aansluiting bij de HZIV is een gratis alternatief voor
wie geen aanvullende bijdrage kan of wenst te betalen. In tegenstelling tot de ziekenfondsen die leden kunnen uitsluiten als ze hun bijdrage niet betalen, mag de HZIV geen aansluitingen weigeren.
De HZIV heeft een specifiek ledenprofiel: ze trekt veel sociaal zwakkeren aan. Bijna één
derde van de leden (29,4 %) genoot eind 2016 een verhoogde tegemoetkoming (VT)151. Zij
genieten een hogere terugbetaling van de kosten van de geneeskundige verzorging 152, korting op het openbaar vervoer of een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. In januari
2017 was het aantal gerechtigden binnen HZIV met VT in vergelijking met januari 2015 met
13,84 % toegenomen.
Door haar specifieke ledenprofiel geeft de HZIV vooral prioriteit aan een klantvriendelijke dienstverlening voor alle leden door middel van veertien gewestelijke diensten153 en
hun bijkantoren. De gewestelijke diensten dienen als loket voor de leden ( frontoffice) maar

150 Zie de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.
151 Volgens de HZIV had ze eind 2016 99.188 leden, van wie 29.155 met recht op een verhoogde tegemoetkoming.
152 Koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
153 Met de oprichting van de HZIV in 1955 werden de bestaande regionale diensten (een per provincie) overkoepeld
door een nationale instelling. Zo waren toen de (ex-)mijnwerkers en de inwoners van de Oostkantons van ambtswege aangesloten bij die regionale diensten.
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v erwerken ook de dossiers (backoffice). Ongeveer de helft van het personeel van de Hulpkas
werkt in die gewestelijke diensten154, die worden geleid door gewestelijk beheerders.
De HZIV is de kleinste verzekeringsinstelling binnen de geneeskundige verzorging. Ze kent
echter een aanzienlijke stijging van haar ledenaantal (12,54 % sinds 2015). Tegelijk moet ze
besparen op haar personeelskredieten: 4 % in 2015155 en 2 % voor de jaren 2016 tot en met
2019. De stijging van de werklast moet door het beschikbare personeel worden opgevangen
door middel van efficiëntiewinsten.

2

Onderzoek

Het Rekenhof ging na of er een verschil bestaat in dienstverlening tussen de gewestelijke
diensten en hoe de instelling dat, waar nodig, verhelpt. Het Rekenhof onderzocht meer
bepaald:
•
•
•

of de procedures voldoende zijn uitgewerkt;
of het centraal bestuur de werking van de gewestelijke diensten nauw opvolgt en aanstuurt indien nodig;
of het organisatorisch kader van de HZIV een gelijkwaardige dienstverlening mogelijk
maakt.

De resultaten van de audit werden op 21 juni 2017 bezorgd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de administrateur-generaal van de HZIV. Het antwoord van de
minister en de administrateur-generaal is verwerkt in dit artikel en komt aan bod in punt 7.

3

Huidige dienstverlening door de gewestelijke diensten

3.1
Verschillen tussen de gewestelijke diensten
De HZIV sloot met de Staat een bestuursovereenkomst voor de periode 2016-2018 die het
niveau van dienstverlening vastlegt. Verschillende verbintenissen slaan op de diensten die
de gewestelijke diensten leveren aan leden. De normen hierbij slaan in hoofdzaak op de tijdigheid van de dienstverlening en zijn vastgelegd op het gemiddelde voor de HZIV in haar
geheel en niet per gewestelijke dienst.
Intern hanteert de directieraad van de HZIV boordtabellen om maandelijks te meten hoe
elke gewestelijke dienst presteert met betrekking tot een te behalen norm. Die boordtabellen geven informatie over negen thema’s binnen de sectoren gezondheidszorg, uitkeringen,
verzekerbaarheid, service en ledenaantal156.
Op jaarbasis behaalt de HZIV grotendeels de normen uit de bestuursovereenkomst op basis
van haar nationaal gemiddelde. Dat nationale gemiddelde verbergt echter grote verschillen
tussen de gewestelijke diensten en bijkantoren onderling. Zo blijkt uit de boordtabellen dat
154 In 2015 werkten 142 VTE van de in totaal 299 VTE in de gewestelijke diensten (Jaarverslag HZIV 2015 en personeelsplan 2015). Het jaarverslag HZIV 2016 is nog niet beschikbaar.
155 Zie begrotingsnota BC 6917 voorafbeelding begroting – kredieten personeelsuitgaven.
156 Terugbetaling van de getuigschriften aan de leden, papieren facturen, betaling van de eerste uitkering, behandelde taken binnen verzekerbaarheid, evolutie leden, aangroei/verlies leden, tijdige controle hoedanigheid regelmatige werknemer, jaarlijkse controle-dossiers niet in orde, verwerking van de inkomende telefonische oproepen.
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leden een verschillende dienstverlening krijgen naargelang van de gewestelijke dienst waar
ze zich hebben aangesloten.
Zo had een gewestelijke dienst in 2016 gemiddeld 16 maal meer tijd nodig om de hoedanigheid van een lid te herdefiniëren dan een andere (gemiddeld 20,23 dagen ten opzichte van
gemiddeld 1,27 dagen). De tijd om het recht op verhoogde tegemoetkoming te openen na
een inkomensonderzoek varieerde dat jaar tussen gemiddeld 3,08 en 36,37 dagen, afhankelijk van de gewestelijke dienst. Ook het controleren van de verhoogde tegemoetkoming ging
tot 14 maal trager naargelang van de gewestelijke dienst (gemiddelde doorlooptijd tussen
1,33 en 18,66 dagen).
Tabel 22 – Verschillen tussen gewestelijke diensten met betrekking tot dienstverlening aan leden voor
het jaar 2016 voor de normen uit de bestuursovereenkomst 2016-2018 waarvoor het centraal bestuur per gewestelijke dienst maandelijks een boordtabel opstelt

Doelstelling

Norm uit
bestuursovereenkomst

Slechtst
scorende
gewestelijke
dienst

Best
scorende
gewestelijke
dienst

Gemiddelde
score HZIV

Gezondheidszorg
Terugbetaling van de getuigschriften aan de leden

80 % betaald binnen 5 werkdagen

76,1 %

99,9 %

95,4 %

Betaling van de eerste
uitkering

85 % betaald binnen 5 werkdagen

57,8 %

100,0 %

88,7 %

Tijdige controle hoedanigheid regelmatig werknemer

85 % tijdig te
controleren

16,7 %

100,0 %

74,8 %

Hoedanigheid te herdefiniëren

80 % binnen
7 dagen

47,5 %

100,0 %

78,5 %

Heruitvoeren jaarlijkse
controle

80 % binnen
7 dagen

64,2 %

100,0 %

86,6 %

Openen recht verhoogde
tegemoetkoming met
inkomensonderzoek

80 % binnen
7 dagen

37,4 %

93,9 %

56,7 %

Openen recht verhoogde
tegemoetkoming zonder
inkomensonderzoek

80 % binnen
5 dagen

79,7 %

100,0 %

90,4 %

Verhoogde tegemoetkoming te controleren

80 % binnen 14
dagen

66,5 %

100,0 %

88,8 %

Uitkeringen

Verzekerbaarheid

Bron: gegevens HZIV en verwerking door Rekenhof
Op maandbasis lopen de verschillen nog meer uit elkaar. De relatief goede score voor terugbetaling van getuigschriften (gemiddeld 95,4 % in 2016) verbergt dat een bepaalde gewestelijke dienst in november 2016 slechts 34,3 % op tijd uitbetaalde. Ook bij betaling van de
eerste uitkering wegens arbeidsongeschiktheid haalt de HZIV gemiddeld een goede score
(88,7 % in 2016), maar was er dat jaar ook een maand waarin een gewestelijke dienst slechts
31,8 % haalde.

126

Deze verschillen zijn structureel omdat het niet mogelijk is constant een gelijk niveau van
dienstverlening te halen bij alle gewestelijke diensten. Zowel in 2014 als in 2015 waren ze er
namelijk ook en de voorlopige boordtabellen voor 2017 liggen in dezelfde lijn. Zo bedroeg in
2015 het verschil in behandeldagen voor het herdefiniëren van hoedanigheid ook 18,46 dagen en in 2017 (gegevens tot en met maart 2017) 17,26 dagen.
3.2

Redenen voor deze verschillen

3.2.1
Verschillend ledenaantal
De HZIV heeft zich gedecentraliseerd georganiseerd per provincie. Elke gewestelijke dienst,
ongeacht de grootte, moet alle gedecentraliseerde diensten leveren (tarificatie van gezondheidszorgen, betalen van een eerste uitkering, ledenbeheer binnen verzekerbaarheid enz.).
De leden van de HZIV zijn echter ongelijk verdeeld over de gewestelijke diensten. Zo is
de grootste (Brussel met 24.819 leden op 31 december 2016) veel groter dan de kleinste
(Vlaams-Brabant - Leuven met 689 leden op 31 december 2016). Het centraal bestuur verwacht echter dat alle gewestelijke diensten dezelfde diensten kunnen aanbieden, daarvoor
de nodige kennis van de reglementering hebben en continuïteit kunnen bieden aan HZIVleden. Uit tabel 23 blijkt echter dat het personeel niet in verhouding tot de ledenaantallen over de gewestelijke diensten is verdeeld. Deze verhouding wordt ondermeer beïnvloed
door het verschillende ledenprofiel (zie punt 3.2.2). Het aantal leden per voltijds equivalent
(VTE) verschilt dan ook sterk (van 1.798 tot 386). Daardoor kan de dienstverlening in het
gedrang komen wanneer een medewerker binnen een gewestelijke dienst uitvalt of wanneer een moeilijker dossier voorkomt.
Tabel 23 – Verschillend ledenaantal en VTE per gewestelijke dienst op 31 december 2016
Gewestelijke dienst
Antwerpen

Ledenaantal

Aantal VTE’s effectief
aanwezig (minder dan
vier weken afwezig)

Verhouding aantal
leden per VTE

9.036

12,60

717

Brussel

24.819

21,00

1.182

 Leuven

689

1,00

689

 Louvain-la-Neuve

899

0,50

1.798

6.466

12,10

534

Gent

11.946

15,60

766

Bergen

10.423

12,20

854

Charleroi

7.601

8,20

927

 Luik

8.807

10,80

815

Hasselt

3.526

9,10

387

Aarlen

1.613

2,80

576

Namen

4.703

7,20

653

Eupen

5.852

10,80

542

Malmedy

2.808

6,60

425

99.188

130,50

760

Brugge

Totaal
Bron: HZIV
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3.2.2
Verschillend ledenprofiel
De gewestelijke diensten verschillen sterk in ledenaantal alsook in type leden. Zo telt de gewestelijke dienst Antwerpen veel tijdelijk verblijvenden157 en de gewestelijke dienst Bergen,
door de nabijheid van Noord-Frankrijk, veel grensarbeiders. Tijdelijk verblijvenden tellen
niet mee voor het ledenaantal. De Oostkantons hebben dan weer relatief weinig leden die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. In het verleden moesten de inwoners van
de Oostkantons zich wettelijk aansluiten bij de voorloper van de HZIV om de kosten van
gezondheidszorg terugbetaald te krijgen.
Tabel 24 – Verschillend ledenprofiel per gewestelijke dienst op 31 december 2016
% leden met
verhoogde
tegemoetkoming

Aantal
leden

% leden onder
buitenlandse
wetgeving

9.036

0,7 %

41,8 %

0,2 %

6.149

Brussel

24.819

2,9 %

37,1 %

0,5 %

4.557

Leuven

689

0,7 %

25,1 %

0,1 %

1.389

Louvain-la-Neuve

899

0,8 %

23,4 %

0,3 %

8

6.466

1,5 %

25,2 %

0,2 %

4.366

Gent

11.946

0,5 %

32,7 %

0,1 %

418

Bergen

10.423

21,7 %

11,0 %

15,7 %

3.169

Charleroi

7.601

0,5 %

29,8 %

0,2 %

1.067

Luik

8.807

1,1 %

29,0 %

0,6 %

2.492

Hasselt

3.526

2,1 %

25,6 %

1,2 %

1.256

Aarlen

1.613

28,0 %

16,7 %

23,1 %

2.760

Namen

4.703

0,7 %

33,8 %

0,4 %

1.191

Eupen

5.852

16,8 %

17,5 %

12,4 %

1.239

Malmedy

2.808

7,9 %

18,1 %

6,4 %

631

99.188

5,1 %

29,4 %

3,2 %

30.692

Gewestelijke
dienst
Antwerpen

Brugge

Totaal

% grensarbeiders

Aantal tijdelijk
verblijvenden

Bron: HZIV en Rekenhof
3.2.3
Verschillende werkwijze
Uit de verslagen van de interne audit en de bestuursovereenkomst die de intentie van de
HZIV weergeeft tot meer uniformiteit, blijkt dat de gewestelijke diensten, ondanks de toenemende informatisering, nog een verscheidenheid aan werkprocessen hebben. Zo komt
het voor dat de gewestelijke diensten ondanks de instructies hun typebrieven verschillend
opstellen en bepaalde instructies verschillend interpreteren of toepassen, zoals bleek uit
de interne audit van het beheer van ongevallen. Historisch gezien waren deze gedecentraliseerde diensten soms volledig onafhankelijk, totdat ze later samen de HZIV zijn gaan
vormen.

157 Personen die verzekerd zijn ten laste van een vreemde wetgeving en die in het buitenland wonen, worden enkel
aangesloten bij de HZIV wanneer ze tijdelijk verblijven in België en geneeskundige verzorging nodig hebben. Wie
in België woont maar onder een buitenlandse wetgeving valt, zoals Belgen die in het buitenland werken en er verzekerd zijn, wordt wel als lid meegeteld.
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3.2.4
Verschillende toegangsrechten
Als iemand lid wil worden van de HZIV, moet hij zich aansluiten bij een gewestelijke dienst
naar keuze. In principe kan enkel een medewerker van die gewestelijke dienst het dossier
van dat lid aanpassen, omdat de toegangsrechten van de informaticaprogramma’s zo zijn
geconfigureerd. Indien een medewerker van een andere gewestelijke dienst toegang wenst
te hebben, moet het centraal bestuur toegang verlenen tot de server van de betrokken gewestelijke dienst. Medewerkers van de ene gewestelijke dienst kunnen daardoor niet altijd
een andere dienst bijstaan om bijvoorbeeld een achterstand weg te werken. Het administratief dossier bevat bovendien nog veel papieren documenten omdat die niet systematisch
worden gescand en dus niet via een workflow ter beschikking staan van de dossierbeheerder. De HZIV is wel gestart met een elektronisch dossier in de enge zin van het woord voor
de medische dienst, meer bepaald voor het deel arbeidsongeschiktheid.
Door deze interne verkokering en het ontbreken van een volledig elektronisch dossier mist
de HZIV de flexibiliteit om de ene gewestelijke dienst de andere te laten helpen.
3.2.5
Verschillend werkvolume
Gewestelijke diensten hebben te maken met recurrente pieken van bepaalde aanvragen. Zo
worden mutaties (leden die veranderen van ziekenfonds) de eerste week van elk kwartaal
behandeld, wat dan tot een bijkomende werklast leidt bij de cellen Verzekerbaarheid. De
jaarlijkse controle naar het recht op verhoogde tegemoetkoming kent dan weer een piek in
september.
3.3
Boordtabellen als sturingsinstrument
De dienst Beheerscontrole stelt maandelijks boordtabellen op om de directieraad te informeren over de realisatie van de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst. De dienst
maakt die tabellen aan de hand van gegevens uit de datawarehouse, uit andere computertoepassingen en uit Exceltabellen. De HZIV gebruikt deze boordtabellen daarnaast ook
als sturingsinstrument voor de werking van de gewestelijke diensten. De gewestelijk beheerders kunnen namelijk momenteel nog niet zelf informatie over al hun prestaties van
hun dienst opvragen in de informaticaprogramma’s. Indien uit de boordtabel blijkt dat hun
dienst onder de norm scoort, kunnen ze bijkomende informatie en details vragen over dossiers met achterstand aan de dienst Beheerscontrole.
De HZIV kan haar dienstverlening efficiënter opvolgen. De bestaande monitoringinstrumenten, zoals het aantal openstaande dossiers verzekerbaarheid, geven een indicatie van
de stand van zaken in een bepaalde fase van het werkproces, maar worden enkel op initiatief van de gewestelijk beheerder of een andere verantwoordelijke zoals een expert van
het centraal bestuur geraadpleegd. Indien uit de boordtabel blijkt dat de norm niet wordt
gehaald, kan de situatie voor die maand niet meer worden bijgestuurd. De gewestelijk beheerders vragen dan ook de ontwikkeling van monitoringinstrumenten die het hele werkproces overzien.
Voorts ontbreken boordtabellen voor de werking van de sociale en van de medische dienst
van elke gewestelijke dienst. Zesmaandelijks stelt de HZIV wel een gezamenlijk opvolgingsverslag op in het kader van de evaluatie van de bestuursovereenkomst.
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Op centraal niveau analyseert de directeur Gewestelijke Diensten de maandelijkse boordtabellen. Hij vraagt een verklaring als een dienst die maand de norm niet haalde en stuurt
zo mogelijk bij. De resultaten bespreekt hij ook met de administrateur-generaal. Het beheerscomité krijgt enkel zicht op het globale beeld van de HZIV via de rapportering over de
uitvoering van de bestuursovereenkomst. Daarin zijn de normen niet op het niveau van de
gewestelijke diensten gedefinieerd.
Uit de analyse van de boordtabellen van 2014, 2015 en 2016 leidt het Rekenhof af dat de
HZIV er vaak niet in slaagt de dienstverlening van een gewestelijke dienst die onder de
norm scoort, op korte termijn te remediëren. Dat wijst op structurele problemen binnen de
organisatie van de HZIV.

4

Evaluatie van genomen maatregelen

De HZIV kent de structurele problemen en probeert ze met het beschikbare personeel en
budget te remediëren. De HZIV kiest daarbij voor een gestage evolutie in de reorganisatie.
De besparingsmaatregelen en het stijgende ledenaantal veroorzaken een spanningsveld
tussen de mogelijkheden tot remediëring en andere prioriteiten die de wetgever of regering
oplegt.
4.1
Uniformiteit
De HZIV streeft sinds lang naar meer uniformiteit158. Zo stond al in de bestuursovereenkomst 2010-2012 de doelstelling om de interne processen meer te stroomlijnen. Ook in de
huidige bestuursovereenkomst schreef de HZIV een doelstelling in voor meer uniformiteit
in de werking van haar gewestelijke diensten. Zo zouden de verschillen in de verwerking
van de individuele betalingsdossiers van uitkeringen moeten worden weggewerkt159. Het
uniformeren beperkt zich tot het overnemen van een betaalfiche die één gewestelijke dienst
toepaste en het invoeren van een uniforme werkwijze voor de betaalfiches voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Een expert van het centraal bestuur kan dan bij langdurige
afwezigheid van een dossierbeheerder een eventuele achterstand in betalingen wegwerken.
Daarnaast moet een nieuw informaticaprogramma voor de uitkeringen de interne werkprocessen uniformer maken. Dat programma is echter nog in ontwikkeling en volgens de HZIV
zal het pas eind 2018 resultaat opleveren (zie ook punt 4.2.1 - IT).
Bovendien worden steeds meer taken van de gewestelijke diensten bij het centraal bestuur
gecentraliseerd. Ook dat zorgt ook voor uniformiteit. Het centraal bestuur betaalt zo de
elektronische facturen binnen de gezondheidszorg, handelt de papieren facturen gezondheidszorg van vier gewestelijke diensten af, betaalt de geneeskundige kosten van de tijdelijke verblijvenden uit160, ondersteunt de gewestelijke diensten met experten voor elke
basisopdracht en organiseert centraal de opleiding voor alle medewerkers. Ook beschikt
de HZIV nu over een intranet waarop de richtlijnen staan voor de gewestelijke diensten

158 Al in de eerste bestuursovereenkomst streefde de HZIV ernaar de werkprocedures in de gewestelijke diensten
te standaardiseren en de uitkeringen verder te informatiseren. Zie artikel 7, betaling van de uitkeringen wegens
primaire arbeidsongeschiktheid, bestuursovereenkomst 2002, die geldig was van 2002 tot 2005.
159 Zie artikel 104 bestuursovereenkomst 2016-2018.
160 Deze dossiers zijn zeer arbeidsintensief, omdat de HZIV aan de hand van de internationale overeenkomsten moet
nagaan of de tijdelijke verblijvenden verzekerd zijn en de kosten moeten worden teruggevorderd bij het bevoegd
orgaan.
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en kunnen de gewestelijke diensten modelbrieven gebruiken. De verdere informatisering
gebaseerd op workflows moet tot slot ook voor uniformiteit zorgen.
Het internecontrolesysteem is nog onvolledig omdat niet alle risicomappen 161 volledig zijn
uitgewerkt en niet alle werkprocessen beschreven zijn 162. Enkel als de risico’s bij het uitschrijven van de werkprocessen bekend zijn, kunnen de automatische controles en de informaticatoepassing efficiënt worden ontwikkeld.
In de jaren 2010-2015 wenste de HZIV eerst de processen binnen de organisatie te beschrijven. Vervolgens werd een project gestart om een geïntegreerd systeem van procesbeschrijving en risicoanalyse (business process modeling) uit te werken163. Om budgettaire redenen
werd de verantwoordelijke voor de procesbeschrijvingen in 2015 echter niet vervangen.
Daardoor is het project tijdelijk stopgezet.
Ook beoogde de HZIV alle werkprocessen te herzien en alle informaticatoepassingen te
herschrijven. De nadruk werd in 2010 vooral gelegd op de toepassingen van de geneeskundige verzorging, de uitkeringen en het medisch kabinet164. De eerste herzieningen van
de toepassingen van de verzekerbaarheid zijn al vanaf 2009 uitgevoerd, terwijl die van de
geneeskundige verzorging, de uitkeringen en het medisch kabinet (deel invaliditeit) nog in
uitvoering zijn. De tarificatie van de geneeskundige verzorging is wel al herzien.
In 2017 heeft de HZIV een nieuwe directie Risk & Management Control opgericht. Die moet
onder meer instaan voor de procesbeschrijvingen en de strategische operationele risicoanalyse.
Daarnaast is de dienst Interne Audit van de HZIV door interne verschuivingen en onderbezetting beperkt in slagkracht, waardoor hij er niet steeds in slaagt de auditplannen uit
te voeren.
4.2

Organisatorisch kader

4.2.1
IT
Sinds de eerste bestuursovereenkomsten trachtte de HZIV de klantvriendelijke dienstverlening via informatisering te optimaliseren. Informatisering van de interne werkprocessen
draagt immers bij tot een betere opvolging van de opdrachten, wat onrechtstreeks leidt
tot een efficiëntere inzet van het personeel. Nog niet alle werkprocessen zijn geïnformatiseerd. De HZIV werkte bovendien met een achterhaald technologisch platform en met
toepassingen die onderling sterk verschillen165. Niet alle toepassingen kunnen daarom met
elkaar communiceren. Zo bestaan een aantal werkprocessen (o.m. die voor de uitkeringen

161 De HZIV nam zich in haar bestuursovereenkomst met de Staat voor om voor haar basisopdrachten een inventaris
en evaluatie te maken van alle risico’s op vlak van interne controle. Met behulp van deze “risicomappen” moet de
interne audit het auditplan risicogericht kunnen opstellen.
162 Er was wel al een risicomap uitkeringen maar die werd in 2016 verder verfijnd op basis van de INTOSAI- en COSOnormen. Een eerste risicoanalyse van het domein verzekerbaarheid werd tegen eind 2016 uitgevoerd. Voor het domein geneeskundige verzorging moeten nog de interne beheersmaatregelen worden opgelijst voor de restrisico’s.
163 Artikel 69 bestuursovereenkomst 2013-2015.
164 Het medisch kabinet betreft de werking van de adviserend geneesheer.
165 Zie artikel 57 bestuursovereenkomst 2016-2018.
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en de behandeling en opvolging van de arbeidsongeschiktheid en subrogatie bij (arbeids)
ongevallen) uit meerdere programma’s, waardoor een monitoringinstrument om heel het
werkproces op te volgen moeilijk te ontwikkelen is.
In 2014 startte de HZIV dan ook met een intern moderniseringsproject dat op drie jaar zou
moeten leiden tot besparingen op het vlak van onderhoud, tot een verhoging van de kwaliteit door meer geautomatiseerde controles en vooral tot een betere dienstverlening door de
ontwikkeling van een elektronisch dossier. Het nieuwe programma voor uitkeringen, één
van de noodzakelijke bouwstenen voor het moderniseringsproject, is echter nog in ontwikkeling en zal volgens de HZIV eind 2018 resultaat opleveren (zie punt 4.1 - uniformiteit).
De HZIV startte een project om de operationele basistoepassingen in een nieuwe architectuur te herschrijven waarbij meer a priori-controles en meer automatisatie wordt ingevoerd.
4.2.2
Personeel
Bij de opmaak van de laatste begrotingen gaf de HZIV aan dat een informatisering op lange
termijn zou leiden tot besparingen en tot een efficiëntere inzet van het beschikbare personeel. Bij de begrotingsonderhandelingen onder de vorige bestuursovereenkomsten werd
aanvaard dat als het aantal leden aanzienlijk toenam, er een hoger personeelskrediet werd
toegestaan voor bijkomende aanwervingen. Tijdens de voorbereidingen van de bestuursovereenkomst 2016-2018 werd dit argument niet meer aanvaard, ondanks het stijgende aantal leden.
Volgens de HZIV is de toename van het aantal leden veel groter dan was ingeschat bij de
voorbereiding van de bestuursovereenkomst 2016-2018. Daardoor kampt de HZIV met een
toenemende werkdruk en dringt er zich een uitbreiding van het personeelsbestand op om
een even kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen waarborgen. Bovendien is het personeelsbestand in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015. Om die reden vraagt de HZIV in
haar ontwerp van personeelsplan 2017 bijkomend personeel166.
Uit een onderzoek van de (meerjaren)begrotingen en een vergelijking van de personeelsplannen 2014, 2015 en 2016 stelt het Rekenhof vast dat in 2015 4 % en voor de jaren 2016 tot
en met 2019 2 % bespaard wordt op de personeelskredieten en dat in 2014 een aantal betrekkingen tijdelijk niet werd ingevuld wegens budgettaire redenen.
De HZIV heeft in 2015 en 2016 een werklastmeting voor het personeel van de gewestelijke
diensten uitgevoerd. De doelstelling was om op basis van de werklast de personeelsbehoefte te bepalen en na te gaan of het personeel efficiënt werd ingezet. Bij de werklastmeting
in 2015 werd het personeelsbestand (zonder rekening te houden met afwezigheden wegens
ziekte enz.) al vergeleken met het nodige aantal VTE in verhouding tot de werklast. De
resultaten zouden vooral gebruikt worden om het personeelsplan aan te passen. Er bleken
verschillen in werklast te zijn naargelang van het ledenprofiel van de gewestelijke dienst
maar ook niet te verklaren verschillen tussen de gewestelijke diensten onderling. De resultaten van de tweede werklastmeting (2016) zijn nog niet geanalyseerd.

166 Zie nota BC 7131 – personeelsplan 2017.
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4.2.3
Organisatiestructuur
In 2012 voerde de directieraad in samenwerking met een werkgroep van gewestelijke beheerders de studie “HZIV 2020” uit. Deze strategische analyse vertrok vanuit de vaststelling
dat de instelling de dienstverlening aan de leden via de gewestelijke diensten niet altijd kan
waarborgen. De studie wees al uit dat de gewestelijke diensten geen uniforme werkwijze
hanteren, er nood was aan eenduidige procedures en procedurebeschrijvingen en ook aan
voldoende documentatie van kennisbeheer. Ook wou het centraal bestuur meer feedback
en communicatie van de gewestelijke beheerders krijgen. De scenario’s van een nieuwe organisatiestructuur werden echter niet voortgezet, onder meer door het gebrek aan budget
voor de ontwikkeling van een elektronisch ledendossier. Stapsgewijs voerde de HZIV bepaalde elementen uit de studie door, zoals de aansturing van de gewestelijke diensten door
het creëren van de functie van directeur Gewestelijke diensten in 2015.
De directieraad besliste ook om extra ondersteuning te bieden aan de experten op het centraal bestuur, zodat zij de gewestelijke diensten beter zouden kunnen ondersteunen. Dat
vertaalde zich in meer opleiding, de verdere organisatie van de bestaande collegagroepen
om bijstand ter plaatse te kunnen bieden of om bij langdurige afwezigheid van een dossierbeheerder ook vanuit het centraal bestuur operationele taken op te nemen en zo te
vermijden dat de achterstand oploopt (zie punt 4.1 - uniformiteit).
In maart 2017 heeft de directieraad in samenspraak met de gewestelijke directeur beslist
‘virtuele’ teams op te richten, die in eenzelfde materie (bv. verzekerbaarheid) werken zonder noodzakelijk op dezelfde plaats samen te zitten. Om dit initiatief te doen slagen, heeft
de HZIV echter nood aan een elektronisch dossier met een overzicht van alle relevante gegevens van de verzekerde voor de frontoffice. Door het gebrek aan een elektronisch dossier
houdt dat praktisch in dat de betrokken papieren dossiers naar andere gewestelijke diensten moeten worden gebracht of dat slechts bepaalde onderdelen van de behandeling van
een dossier via het inloggen in de toepassing door een andere gewestelijke dienst worden
verricht. Aangezien er, met uitzondering van de medische dienst, nog niet begonnen is met
het project scanning van documenten, lijkt dit initiatief op korte termijn niet de verschillen
en de ongelijke dienstverlening tussen de gewestelijke diensten te zullen oplossen.
Bij de vernieuwing van de IT-toepassingen streeft de HZIV ernaar dat een medewerker binnen het hele domein kan werken ongeacht waar hij zich bevindt (als bv. een medewerker de
bevoegdheid “tarificatie” heeft, moet hij die voor alle leden en vanop alle plaatsen kunnen
uitvoeren). Ook legt de instelling meer de nadruk op het onderscheid tussen frontoffice en
backoffice. Een specifieke opleiding zal worden georganiseerd voor de infoconsulenten van
de frontoffice zodat die over de basiskennis beschikken over alle opdrachten van de HZIV.
4.2.4
Meten van kwaliteit van dienstverlening
De HZIV tracht de kwaliteit van de dienstverlening te meten via klachtenbemiddeling overeenkomstig de richtlijnen van het Federaal Netwerk Klachtenmanagement en via tevredenheidsmetingen.
Bij de eerste tevredenheidsmeting in 2012 bleek dat de resultaten onvoldoende representatief waren voor het ledenprofiel. Voor 2016 was een tweede tevredenheidsmeting gepland,
maar die is om budgettaire redenen niet doorgegaan.
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Ondanks een goed uitgewerkt klachtenbeheer, het stijgende aantal leden en voldoende
communicatiekanalen, waaronder de website, stelt het Rekenhof vast dat het aantal klachten de laatste drie jaren veeleer beperkt is167. Gelet op de beperkte reactie op de tevredenheidsmeting en het specifieke ledenprofiel (een derde van de leden geniet een verhoogde
tegemoetkoming), kan het voor leden moeilijk zijn een schriftelijke klacht in te dienen.
Hierdoor geven beide instrumenten geen zicht op mogelijke (structurele) problemen en
kan de HZIV de eventuele verschillen van dienstverlening tussen de gewestelijke diensten
met deze instrumenten niet opsporen.

5

Conclusies

Door de gestage groei van haar ledenaantal, van wie ongeveer één derde sociaal zwakkeren,
en haar verplichting om alle leden, ook die welke uitgesloten zijn bij andere ziekenfondsen,
in te schrijven, groeit het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening bij de HZIV.
De HZIV biedt haar dienstverlening deels gedecentraliseerd aan, via gewestelijke diensten.
De organisatie van de diensten verschilt onderling, waardoor ze er niet in slagen om elk lid
steeds een gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Zo duurde de behandeling van een
vraag tot verhoogde tegemoetkoming in 2016 bijna twaalf maal langer bij de ene dienst dan
bij de andere. Dit recht op verhoogde tegemoetkoming zorgt niet alleen voor een verhoogde
terugbetaling van geneeskundige zorgen, maar ook voor andere financiële voordelen die
zich op deze erkenning baseren.
Sinds lang lanceert de HZIV initiatieven om deze verschillen in de dienstverlening tussen de gewestelijke diensten uit te vlakken. Ze heeft daartoe doelstellingen opgenomen
in de opeenvolgende bestuursovereenkomsten. Ook werden vele tussentijdse initiatieven
genomen, zoals het brainstormen over nieuwe organisatiestructuren, maar de uitvoering
bleef beperkt. In 2015 werd een directeur Gewestelijke Diensten aangesteld, bepaalde werkprocessen werden stapsgewijze geüniformeerd en bepaalde taken werden bij het centraal
bestuur gecentraliseerd. In 2014 werd een modernisering van de IT-toepassingen opgestart
voor een betere en kwaliteitsvolle dienstverlening en tot slot werd een werklastmeting bij
de gewestelijke diensten gedaan om het personeel efficiënt in te schakelen in verhouding
tot de personeelsbehoefte.
Toch blijven de verschillen in dienstverlening ook in 2017 bestaan en heeft de HZIV niet
de middelen om een ondermaats presterende gewestelijke dienst steeds tijdig bij te sturen.
De HZIV plant nu virtuele ploegen van medewerkers van gewestelijke diensten en een opsplitsing van de taken in frontoffice en backoffice. Ook dit plan lijkt slechts een gedeeltelijke
oplossing op korte termijn te zijn. Door het krimpende personeelsbestand en het toenemende aantal leden, zal er immers nog weinig ruimte overblijven voor opleidingen voor het
personeel als infoconsulent bij de frontoffice of voor het bijspringen bij andere gewestelijke
diensten in geval van personeelsgebrek of achterstand.

167 In de jaren 2014-2016 ontving de HZIV jaarlijks ongeveer een twintigtal klachten, waarvan 21 gegronde klachten
tegen de HZIV over de drie jaren. De overige klachten zijn tegen zorgverleners.
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6

Aanbevelingen

Als de HZIV, als kleinste verzekeringsinstelling in België, zijn maatschappelijke rol wil blijven spelen over het hele Belgische grondgebied, moet ze een strategie opstellen voor een
gelijkwaardige dienstverlening door elke gewestelijke dienst.
Het Rekenhof beveelt de HZIV aan om de gelijkvormigheid van behandeling tussen de
verschillende gewestelijke diensten te garanderen door de werkprocessen verder te informatiseren. Door die informatisering kunnen frontoffice en backoffice worden gesplitst. Als
de backoffice dan meer gemeenschappelijk wordt georganiseerd, zal elk lid de nodige gespecialiseerde dienstverlening kunnen krijgen.
Ook de invoering van een volledig elektronisch ledendossier, zoals al was opgenomen in
bestuursovereenkomst in 2013-2015, kan daartoe bijdragen. Dankzij dat elektronisch dossier kan elke medewerker aan elk dossier werken, los van de plaats van tewerkstelling. Op
die manier kunnen regionale achterstanden worden vermeden en kan elk lid van de HZIV
overal in ongeveer dezelfde termijn worden geholpen. De HZIV moet ook door middel van
scanning overstappen van een papieren naar een elektronisch dossier.
Het beheerscomité van de HZIV zou zicht moeten krijgen op de regionale verschillen binnen de dienstverlening. Dat kan door de rapportering via boordtabellen niet enkel geglobaliseerd aan hen voor te leggen.

7

Antwoorden van de administratie en de minister

De HZIV heeft met een brief van 13 juli 2017 enkele puntsgewijze opmerkingen gemaakt
die verwerkt zijn in dit artikel. Daarnaast heeft de instelling de context geduid waarin de
dienstverlening aan de leden gebeurt.
De HZIV meent dat dienstverlening ruimer is dan de doorlooptijd van enkele indicatoren,
waarbij de verschillen tussen de gewestelijke diensten pas structureel kunnen worden genoemd in die mate dat ze betrekking hebben op dezelfde activiteit in dezelfde gewestelijke
dienst. De HZIV stelt dat ze zich altijd bewust is geweest van het specifieke profiel van een
groot deel van haar leden en dat zij steeds continu heeft geïnvesteerd in een kwaliteitsvolle
dienstverlening. Wanneer er problemen zijn in een gewestelijke dienst, volgt ze dit op en
stuurt ze bij, in overleg en met grote solidariteit tussen de medewerkers.
Door de druk op de personeelskredieten en de stijging van het ledenaantal was het voor de
HZIV vanaf 2015 niet evident haar opdrachten uit te voeren als niet alle effectieve voltijdse
medewerkers aanwezig waren. Het personeelsplan 2017 biedt ruimte om enkele bijkomende
medewerkers aan te trekken en zo opnieuw perspectief te geven aan hen die dienstverlening hoog in het vaandel dragen.
De minister heeft met een brief van 19 juli 2017 geantwoord op het ontwerpverslag. Ze meldt
dat de HZIV tijdens deze regeerperiode al meerdere keren werd betrokken bij projecten en
plannen van de beleidscel. De directie van de HZIV nam deel aan de onderhandelingen voor
het pact met de verzekeringsinstellingen en zal voor zover relevant mee de actieverbintenissen uitvoeren. Ook bij het opsplitsen van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
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Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO), het overnemen van de taken van de Hulpen Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) en het herwerken van de procedures rond dringend medische hulp bij de OCMW’s nam de HZIV verantwoordelijkheden op. Hierbij werd
telkens aandacht besteed aan het toekennen van bijkomende middelen en personeel. De
minister neemt akte van de vaststelling dat het takenpakket van de HZIV uitbreidt en dat
het aantal leden gestaag toeneemt. De HZIV contacteerde hierover de beleidscel, die momenteel de nota die zij over bijkomende middelen heeft ingediend, onderzoekt en berekent.
Wanneer het rapport over de gewestelijke diensten van de HZIV wordt gepubliceerd, zal de
minister de bespreking ervan in het parlement volgen. De vaststellingen en aanbevelingen
van het Rekenhof en de conclusies van de behandeling in het parlement zullen worden
teruggekoppeld naar de HZIV. Rekening houdend met die vaststellingen en aanbevelingen
zal de minister contact opnemen met de directie van de HZIV om eventuele bijsturingen
te bespreken.

Controle loopbaangegevens zelfstandigen voor berekening pensioen / 137

Controle loopbaangegevens zelfstandigen voor berekening
pensioen

Controle van de loopbaangegevens van zelfstandigen
met het oog op de berekening
van hun pensioen
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de loopbaangegevens van zelfstandigen worden gecontroleerd met het oog de berekening van hun pensioen. In 2008 had het vastgesteld dat de controle
voornamelijk berustte op het onderzoek van individuele dossiers. Het Rekenhof formuleerde
nieuwe aanbevelingen in 2014 en de controles zijn er sindsdien wel op vooruitgegaan, maar
volstaan nog altijd niet. Het foutenpercentage dat wordt vastgesteld bij inspecties door de
FOD Sociale Zekerheid wijst erop dat de betrouwbaarheid van de gegevens nog altijd te wensen
overlaat.
Om de kwaliteit van de loopbaangegevens te verbeteren, moeten de socialeverzekeringsfondsen de risico’s beter beheersen. In dat opzicht zou het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen door de FOD Sociale Zekerheid meer moeten focussen op een beoordeling van het
internecontrolesysteem en het onderzoek van de individuele dossiers moeten koppelen aan
een audit van de processen. Bovendien zouden daarbij lessen moeten worden getrokken uit de
controlebevindingen.

1

Inleiding

Wie werkt onder het sociaal statuut van zelfstandige kan in het kader van dat statuut aanspraak maken op een rustpensioen168. De overlevende partner van een zelfstandige kan een
overlevingspensioen krijgen.
Om het pensioenbedrag te berekenen, worden alle kwartalen in aanmerking genomen
waarvoor iemand met het statuut van zelfstandige de verschuldigde bijdragen betaalde.

168 De voornaamste reglementaire teksten die de zelfstandigenpensioenen regelen, zijn:
•

het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (artikel 20 en artikel 21 definiëren het statuut en de opdracht van de fondsen en van het RSVZ);

•

het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

•

het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

•

wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen;

•

de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels;

•

het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.
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De kwartalen waarvoor de bijdrage niet volledig werd betaald (bv. als de zelfstandige een
vrijstelling genoot) worden dus niet meegerekend.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen andere periodes worden gelijkgesteld en in aanmerking komen.
1.1
Voorwerp van de audit
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) controleert de
loopbaangegevens van zelfstandigen met het oog op de berekening van hun pensioen. Die
gegevens worden ook gecontroleerd tijdens de inspecties die de directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid uitvoert in het kader van het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen.
Het Rekenhof heeft de volgende vragen onderzocht:
•
•

•

Zijn de verantwoordelijkheden voor het vergaren en controleren van de loopbaangegevens van zelfstandigen goed gedefinieerd?
Organiseert de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen dusdanig dat de kwaliteit van de gegevens die de fondsen aan
het RSVZ doorsturen erdoor wordt verbeterd?
Heeft het RSVZ een redelijke zekerheid in verband met de controle van de loopbaangegevens van zelfstandigen?

De auditwerkzaamheden vonden plaats van maart tot juni 2017. Het Rekenhof heeft zijn ontwerpartikel op 19 juli 2017 tegelijk toegezonden aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, aan de administrateur-generaal
van het RSVZ en aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.
De minister heeft bij brief van 18 augustus 2017 geantwoord. De administrateur-generaal
van het RSVZ en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid hebben
respectievelijk op 10 en 16 augustus 2017 geantwoord. Dit artikel houdt rekening met hun
opmerkingen.
1.2

Betrokken partijen

1.2.1
RSVZ
Het RSVZ beheert de sociale zekerheid van zelfstandigen, waaronder ook het pensioen. De
pensioendienst van het RSVZ onderzoekt de rechten van zelfstandigen op een pensioen.
Deze dienst bestaat uit regionale eenheden die de pensioendossiers moeten samenstellen.
1.2.2
Socialeverzekeringsfondsen
De socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen innen de bijdragen voor alle takken van
het sociaal statuut der zelfstandigen. Er zijn een tiental fondsen en het zijn allemaal privéinstellingen, behalve het openbare fonds dat werd opgericht binnen het RSVZ (de Nationale
Hulpkas voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen). De fondsen openen een dossier
voor elke zelfstandige, vullen dat aan naarmate zijn loopbaan vordert en houden die loopbaangegevens bij.
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1.2.3
Directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
De directie-generaal is onderverdeeld in twee departementen: een inspectiedienst en een
algemene administratieve, technische en juridische afdeling.
De inspectiedienst controleert de socialeverzekeringsfondsen, een bevoegdheid die onder de minister bevoegd voor Zelfstandigen valt. De inspectiedienst controleert of de socialeverzekeringsfondsen de regelgeving met betrekking tot de sociale zekerheid van de
zelfstandigen correct toepassen. Die regelgeving voorziet in financiële en administratieve
boetes bij ontoereikende inning of inning buiten de termijn of ingeval een verzekeringsfonds tekortschiet ten aanzien van de richtlijnen, nota’s en opdrachten geformuleerd door
de minister, de administratie of het RSVZ.
1.3
Inzet en bijzonderheden van de loopbaangegevens
In 2016 bedroegen de uitgaven van het RSVZ voor de zelfstandigenpensioenen 3,50 miljard
euro, dat is 58 % van zijn totale uitgaven169. Het stelsel van de zelfstandigen telt 532.822 gepensioneerden170.
Zelfstandigen kunnen een heel ander loopbaanverloop hebben naargelang van de sector
waarin ze actief zijn of naargelang van de persoonlijke keuzes van de betrokkenen. Veel
zelfstandigen zijn slechts zelfstandig in bijberoep of met tussenpozen. Ze kunnen ook overstappen naar een ander socialeverzekeringsfonds.
De socialeverzekeringsfondsen zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de informatie
over de loopbaan van de zelfstandigen. Deze opdracht is doorslaggevend voor het vaststellen van het zelfstandigenpensioen, en de betrouwbaarheid van de informatie is dus een
uitdaging voor het overheidsbeheer.

2

Controle van de loopbaangegevens door het RSVZ

2.1
Registratie van de loopbaangegevens
Het RSVZ heeft een Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders en de Mandatarissen (ARZA). Dat vormt de kern van het informaticasysteem van het sociaal statuut der
zelfstandigen en omvat de basisgegevens die de diensten van het RSVZ, de socialeverzekeringsfondsen of de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid nodig hebben. Het
ARZA vermeldt onder meer de begin- en einddatum van de aansluiting als zelfstandige en
de bijdragecode (voorlopige sociale bijdrage of in bijberoep).
Het ARZA bevat geen gegevens over de sociale bijdragen van de zelfstandigen. De berekening en de inning van de sociale bijdragen gebeuren immers uitsluitend door de IT-systemen van de socialeverzekeringsfondsen, die verantwoordelijk zijn voor de loopbaangegevens.
Het RSVZ heeft de applicatie eClipz ontwikkeld om de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact te kunnen uitvoeren (en meer in het bijzonder de geïndividualiseerde raming van de pensioenrechten). Door die applicatie, die sinds 2013 volledig operationeel

169 RSVZ, Jaarverslag 2016, p. 25.
170 Ibid., p. 37.
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is, kan het RSVZ de loopbaangegevens verzamelen en bewaren in een database met het oog
op de berekening van het pensioen. De applicatie registreert voor elke zelfstandige de in
aanmerking te nemen activiteitskwartalen.
Voor de eerste invoer van gegevens in die database moesten de socialeverzekeringsfondsen
de loopbaangegevens digitaliseren uit de papieren dossiers van hun aangesloten leden die
vanaf 1946 zijn geboren. Ze hebben die gegevens via elektronische gegevensstromen naar
het RSVZ overgeheveld. Momenteel sturen ze de informatie over de inkomsten en de activiteitskwartalen van hun aangesloten leden permanent door, met een codering die het RSVZ
in staat stelt de geldige en niet-geldige kwartalen voor de berekening van de pensioenrechten te bepalen.
Bij het laden van de kwartaalgegevens (die als basis dienen voor de berekening van het pensioen) controleert het RSVZ automatisch of de kwartalen die de socialeverzekeringsfondsen hebben meegedeeld, overeenstemmen met de in het ARZA opgenomen periode waarin
de betrokkene bij het fonds was aangesloten. Bij een dubbele aansluiting wordt een controle
uitgevoerd en een rechtzetting gevraagd aan het socialeverzekeringsfonds. Het RSVZ beschikt echter niet over de gegevens om te kunnen verifiëren of de zelfstandigen in orde zijn
met hun bijdragen voor de door de socialeverzekeringsfondsen meegedeelde kwartalen.
De FOD Sociale Zekerheid, waartoe de directie-generaal Zelfstandigen behoort, onderstreept in zijn antwoord dat er verschillen bestaan tussen de loopbaangegevens in het
ARZA en die bij de fondsen, meestal voor de periode van vóór 1990. Die verschillen zijn
onder andere te wijten aan veranderingen in de toestand van de zelfstandige die door het
fonds niet in het ARZA zijn ingegeven. De FOD Sociale Zekerheid concludeert dat de controle door het RSVZ op dat niveau niet volstaat.
De meeste socialeverzekeringsfondsen gebruiken overigens een geïntegreerd systeem (Ventouris) dat verbonden is met het ARZA en dat de te innen bijdragen en de te betalen prestaties automatisch berekent. Sommige socialeverzekeringsfondsen gebruiken nochtans enkel
de verbindingsmodule met het ARZA en hebben autonome systemen ontwikkeld voor de
berekening van de te innen bijdragen en de te betalen prestaties.
De minister onderstreept in zijn antwoord dat het RSVZ dankzij die automatisering snel
kan worden geïnformeerd via eClipz over elke wijziging in de loopbaangegevens.
De applicaties en de gegevensstromen evolueren momenteel in het kader van het Sequoiaproject dat op termijn zou moeten leiden tot een uniek elektronisch dossier. Vanaf 2018 zou
elke zelfstandige ook toegang moeten hebben tot alle gegevens over zijn statuut in een
online elektronisch dossier. Dat project werd in 2012 gelanceerd en wil toepassingen zoals
het ARZA moderniseren, dubbels in de bewaarde gegevens verwijderen en de werkprocessen versnellen. Het moet het ARZA rechtstreeks verbinden met de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, de RVP, Sigedis, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën en de fondsen, maar voorziet
niet in een financieel overzicht van de betaalde sociale bijdragen voor elk individueel dossier van zelfstandigen.
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Het RSVZ preciseert in zijn antwoord dat het enkel toegang heeft tot het financieel overzicht van de leden die zijn aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen
voor Zelfstandigen.
De FOD Sociale Zekerheid wijst in zijn antwoord op het feit dat het Sequoia-project enkel
betrekking heeft op de bij het RSVZ beschikbare gegevens, maar dat essentiële gegevens
van het sociaal statuut van de zelfstandige, zoals de gestorte bijdragen, worden beheerd en
bewaard door het socialeverzekeringsfonds waarbij hij is aangesloten.
2.2
Controle van de pensioenrechten van zelfstandigen door het RSVZ
Zelfstandigen kunnen een pensioen aanvragen zodra ze de vereiste minimumleeftijd hebben bereikt. Als ze de wettelijke leeftijd bereiken, onderzoekt het RSVZ hun rechten ambtshalve.
Op het moment dat de pensioendienst van het RSVZ het pensioen berekent, controleert het
eerst of alle nodige gegevens aanwezig zijn in eClipz en in het ARZA (overeenstemming tussen de in eClipz opgenomen activiteitskwartalen en de aansluitingsperiode in het ARZA).
Indien nodig contacteert het RSVZ de betrokkene of het fonds in kwestie om bijkomende
informatie te vragen. Het fonds moet dan een opzoeking doen om de ontbrekende loopbaangegevens te bepalen op basis van eender welk document dat de zelfstandige activiteit
bewijst. Dankzij eClipz is het makkelijker geworden om de gegevens te verzamelen en te
raadplegen, maar dat had geen impact op de kwaliteit van de gegevens.
De berekening van het pensioenbedrag gebeurt vervolgens volledig automatisch. Het berekeningsprogramma gebruikt in principe rechtstreeks de gegevens uit de eClipz-database.
Het Rekenhof stelt vast dat het RSVZ zijn berekening baseert op de elektronisch geregistreerde activiteitskwartalen zonder de onderliggende stukken te controleren. Zo wordt het
individuele dossier bij het socialeverzekeringsfonds niet geraadpleegd. Het toezicht op de
kwaliteit van de loopbaangegevens van zelfstandigen berust dus uitsluitend op het toezicht
dat de FOD Sociale Zekerheid uitoefent ten aanzien van de socialeverzekeringsfondsen.
De minister preciseert in zijn brief dat het RSVZ de loopbaangegevens niet kan controleren
omdat het geen toegang heeft tot de dossiers bij de socialeverzekeringsfondsen.
Het RSVZ heeft de processen en de bijbehorende risico’s gedetailleerd in kaart gebracht.
De risico’s in verband met de loopbaangegevens zijn daar echter niet in vervat omdat het
RSVZ van oordeel is dat de FOD die risico’s moet ondervangen en daartoe dus passende
maatregelen moet nemen.
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3

Controle van de loopbaangegevens door de DG Zelfstandigen (FOD
Sociale Zekerheid)

3.1

Vroegere rapporten van het Rekenhof

3.1.1
Vaststellingen uit 2008
In zijn verslag van mei 2008 over de private socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen171
had het Rekenhof vastgesteld dat de FOD Sociale Zekerheid die fondsen niet regelmatig controleerde en dat de periodiciteit van de controles varieerde van één tot zeven jaar. Daarnaast
stelde het Rekenhof vast dat de selectie van te controleren individuele dossiers zich vooral
richtte op dossiers van zelfstandigen die een pensioenaanvraag indienden. Die controles konden leiden tot een herziening van het pensioenbedrag, na aanvang van het pensioen.
Het foutenpercentage dat de inspectiedienst van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale
Zekerheid had vastgesteld, wees op een gebrek aan betrouwbaarheid bij de gegevens die de
fondsen meedeelden. Het Rekenhof stelde dat de enige oplossing erin bestond de loopbaangegevens regelmatig te controleren doorheen de hele loopbaan. Volgens het Rekenhof was
er nog altijd een groot risico dat fouten onopgemerkt zouden blijven door de ontoereikende
risicoanalyse en het feit dat de controles niet werden uitgebreid tot alle pensioenaanvragen.
Het Rekenhof pleitte voor een controle van de processen, van het gegevensbeheer en van de
applicaties die de fondsen gebruiken.
De FOD Sociale Zekerheid wijst er in dat verband op dat de processen in verband met de
pensioendossiers in de fondsen momenteel volledig zijn geautomatiseerd (in de meeste gevallen via de Ventouris-applicatie) en door zijn inspecties kunnen worden gevalideerd. Hij
preciseert dat de vastgestelde fouten in de meeste gevallen samenhangen met oude aansluitingsperiodes of problemen inzake de migratie van gegevens.
Volgens het Rekenhof zou het administratieve beheer van de zelfstandigensector er ook
baat bij hebben als de inspectiedienst werd ondergebracht bij het RSVZ, maar de DG Zelfstandigen kantte zich daartegen. Ze stelde dat een externe controle moest blijven bestaan
op de verrichtingen van de Nationale Hulpkas die door het RSVZ wordt beheerd en was
daarnaast van oordeel dat het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen vanuit deontologisch oogpunt niet kon afhangen van het RSVZ aangezien de fondsen vertegenwoordigd
zijn in de raad van bestuur.
De DG Zelfstandigen heeft haar controlemethode verbeterd naar aanleiding van die audit
en na een externe audit die ze bestelde om een systeem te ontwikkelen dat de kwaliteit
van de prestaties van de socialeverzekeringsfondsen meet. Het periodieke toezicht op de
fondsen werd vervangen door een jaarlijkse evaluatie en de administratieve controle berust
voortaan op een steekproef van individuele dossiers (2.000 à 3.000 dossiers) waarvoor een
loopbaanoverzicht wordt opgesteld met het oog op de berekening van het pensioen. De
controleresultaten worden sindsdien geregistreerd in een database.

171 Rekenhof, Private socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Controle door de overheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2008, 48 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De inspectiedienst van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid onderwerpt de
socialeverzekeringsfondsen aan een jaarlijkse controlecyclus die aanvangt op 1 oktober van
een jaar en eindigt op 30 september van het jaar erna. Voor elk fonds worden twee rapporten opgesteld: één voor de financiële en boekhoudkundige opvolging, en een tweede voor
de administratieve opvolging. De administratieve opvolging berust op het onderzoek van
een steekproef van individuele dossiers en omvat een onderzoek van de loopbaangegevens
die de fondsen bijhouden.
De resultaten van de verschillende controles worden gebruikt voor een vergelijkende analyse van de socialeverzekeringsfondsen. De fondsen kunnen zich vergelijken dankzij de
score die hen wordt toegekend op grond van diverse indicatoren. De analyse wordt hen elk
jaar bezorgd.
3.1.2
Vaststellingen uit 2014
In een verslag van juli 2014 172 stelde het Rekenhof vast dat er ondanks de verbeterde controlemethode nog een aantal tekortkomingen waren:
•

•
•
•
•

de selectie van dossiers was niet representatief (op basis van het foutenpercentage vastgesteld in de steekproef kon niet worden geraamd wat het foutenpercentage was voor
alle dossiers samen) en op basis van de selectie kon niet worden nagegaan of de regelgeving in acht werd genomen;
de controle focuste te weinig op de risico’s en de resultaten van vroegere controles;
de databank met daarin de controleresultaten werd onvoldoende benut;
door te weinig aandacht te schenken aan de oorzaak van de fouten kon niet de nadruk
worden gelegd op de verbetering van de werking van de fondsen en de goede praktijken;
de fondsen werden niet gesensibiliseerd om een gestructureerde interne controle uit te
bouwen op basis van de risico’s.

Het Rekenhof stelde dat de samenwerking tussen het RSVZ en de DG Zelfstandigen van de
FOD Sociale Zekerheid verder zou kunnen worden uitgebouwd en een valabel alternatief
zou zijn voor het voorstel om de inspectiedienst bij het RSVZ onder te brengen. Het RSVZ
beschikt immers over informatiebronnen die nuttig zijn voor het administratieve toezicht
door de DG Zelfstandigen. Anderzijds kunnen de resultaten van de controles van de juistheid van de gegevens die de fondsen meedelen, nuttig zijn voor het RSVZ.
In haar antwoord wees de DG Zelfstandigen erop dat haar middelen beperkt zijn. Ze kondigde aan dat ze op termijn een score zou hanteren die gebaseerd is op doelstellingen in
plaats van op het gemiddelde van de resultaten van de fondsen, en een platform met goede
praktijken zou ontwikkelen.
In zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 kondigt de FOD Sociale Zekerheid aan te zullen
werken aan een verbetering van zijn controlemethode. Die verbetering zal er onder meer in
bestaan over te stappen van een score op basis van gemiddelden naar een score op basis van
normen. Een platform van goede praktijken wordt ook nog altijd beoogd.

172 Rekenhof, Vennootschapsbijdrage, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2014, 84 p. Ter
beschikking op www.rekenhof.be.
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3.2

Huidige toestand

3.2.1
Controlemethode
De inspectiedienst voert zijn controles uit op basis van selecties van dossiers. De controles
beogen diverse aspecten van de activiteiten van de fondsen (inning van bijdragen, faillissementsverzekering enz.), waaronder de loopbaan van zelfstandige. De controles worden
ter plaatse uitgevoerd.
De controlemethode van de DG Zelfstandigen is niet meer alleen gebaseerd op de controle
van pensioendossiers maar richt zich meer en meer op de loopbaangegevens in het algemeen, met de bedoeling die gegevens permanent te verbeteren. Die evolutie beantwoordt
voor een deel aan de aanbeveling van het Rekenhof om de gegevens doorheen de volledige
loopbaan te controleren.
Tot en met 2015 selecteerden de inspecteurs dossiers waarin het loopbaanoverzicht was
opgesteld met het oog op de pensioenberekening. Tijdens de controlecyclus die liep van oktober 2014 tot september 2015 heeft de inspectiedienst zijn steekproef uitgebreid: 40 % van
de gecontroleerde dossiers hadden betrekking op nog actieve loopbanen van zelfstandigen
van 55 tot 60 jaar oud die al minstens tien jaar als zelfstandige werkten.
Tijdens de laatste controlecyclus (oktober 2015 tot september 2016) omvatte de selectie
2.980 dossiers die proportioneel over de verschillende fondsen waren verdeeld naargelang
van hun omvang in termen van aantal leden. De selectiemethode werd andermaal aangepast.
Die aanpassing verschilt naargelang van de taalrol. De Nederlandstalige inspectiedienst
selecteerde de te controleren loopbaandossiers tussen zelfstandigen van 55 tot 60 jaar oud
die al minstens tien jaar als zelfstandige werken. De Franstalige inspectiedienst hanteerde
dezelfde methode voor 60 % van zijn selectie en voor de overige 40 % selecteerde de dienst
dossiers van zelfstandigen die werden geboren in 1973 en in 1974, wat benadrukt dat de
controle van loopbaangegevens anticipeert op het pensioen.
Bij de controle wordt het volledige loopbaandossier nagekeken. Er wordt nagegaan of de
verrichtingen die de fondsen uitvoerden regelmatig zijn en of de gegevens in eClipz stroken met de gegevens van het ARZA en met de gegevens in het elektronische dossier bij het
fonds.
De controleurs gebruiken een gedetailleerde checklist die exhaustief is vanuit het oogpunt
van de reglementering en ze focussen op aandachtspunten in de loopbaan. De inspectiedienst houdt de referenties van dossiers waarin fouten zijn vastgesteld bij in een specifieke
database en vermeldt daarbij om wat voor fouten het gaat. Alle fouten worden opgeteld om
het foutenpercentage te berekenen. De FOD Sociale Zekerheid onderstreept in zijn antwoord dat de structurele oorzaken van fouten worden geïdentificeerd. In de meeste gevallen gaat het om oude aansluitings- of bijdrageperiodes en periodes die worden beheerd met
tools die niet compatibel zijn met de huidige processen. De FOD preciseert eveneens dat de
DG Zelfstandigen bij de laatste volledige controlecyclus 2015-2016 heeft vastgesteld dat de
fondsen met de hoogste foutenpercentages de fondsen zijn die niet de Ventouris-applicatie
gebruiken of die hun tools herhaaldelijk hebben vervangen of gewijzigd.
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Het Rekenhof stelt vast dat de inspectiedienst knowhow heeft opgebouwd van de regelgeving en van het dossierbeheer. Het merkt echter op dat die risico’s op fouten in de loopbaangegevens nog niet onder controle zijn. Het is van oordeel dat de controlemethode een
evaluatie zou moeten omvatten van het internecontrolesysteem van elk fonds en dat structurele aanbevelingen die eruit voortvloeien, zouden moeten worden opgevolgd. Het Rekenhof onderstreept eveneens dat de nieuwe controlemethode dus niet meer gericht is op het
pensioen maar op de loopbaan.
Het RSVZ wijst er in zijn antwoord op dat het feit dat de FOD in 2016 dossiers van zelfstandigen heeft gecontroleerd die nog niet de pensioenleeftijd bereikt hadden, op zich een goed
principe is omdat het de mogelijkheid biedt de loopbaangegevens te corrigeren vooraleer
de pensioenrechten worden berekend en dus te anticiperen op eventuele problemen, maar
dat dit enkel vruchten kan afwerpen voor de toekomst wat betreft de kwaliteit van de loopbaangegevens die bij de pensioenberekening zullen worden gebruikt.
Volgens het Rekenhof zou de permanente controle van de loopbaangegevens moeten worden aangevuld door specifieke controles van de berekening van het pensioenbedrag. Die
controles zijn noodzakelijk om de doeltreffendheid van de processen en de kwaliteit van de
uitgewisselde gegevens te evalueren in termen van resultaten.
De FOD Sociale Zekerheid merkt in zijn antwoord op dat het personeel en de budgettaire
middelen van zijn inspectiedienst in de loop van de laatste jaren met ongeveer een derde
in capaciteit zijn verminderd. Hij onderstreept eveneens dat die diensten niet over de juiste
middelen beschikken om de socialeverzekeringsfondsen te dwingen verbeteringsacties te
ondernemen.
3.2.2
Resultaten van de controles
Uit de resultaten van de controles uitgevoerd tussen 2013 en 2015 blijkt dat er een foutenpercentage is van meer dan 20 %. Bovendien zijn de resultaten tussen 2011 en 2015 elk jaar
verslechterd.
In 2016 is het foutenpercentage gedaald tot 8,46 %. Omdat een andere controlemethode
werd gehanteerd, is dat resultaat echter niet echt vergelijkbaar met dat van de voorgaande
jaren.
Het Rekenhof stelt vast dat de resultaten sterk uiteenlopen van fonds tot fonds. Zelfs met
de nieuwe methode heeft de inspectiedienst foutenpercentages van meer dan 30 % vastgesteld. Die uiteenlopende resultaten versterken de noodzaak om rekening te houden met de
controleresultaten in het kader van een risicoanalyse.
Volgens de FOD Sociale Zekerheid hangen die uiteenlopende resultaten samen met de specifieke toestand van elk fonds. De huidige IT-processen om de recente loopbaanperiodes
te beheren, kunnen worden gevalideerd aan de hand van de resultaten van de inspecties.
Er doen zich twee soorten fouten voor in de dossiers: “dossierfouten”, waarbij er sprake is
van een fout op het niveau van het dossierbeheer, en “gegevensfouten”. Over dossierfouten
wordt telkens een bijzondere observatienota opgesteld voor het fonds, dat het probleem
dan moet oplossen. Gegevensfouten zijn het gevolg van discordanties tussen de database
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eClipz, het ARZA en het elektronische dossier. Die fouten worden gemeld en gecorrigeerd,
maar er wordt geen observatienota verstuurd. De aldus vastgestelde fouten worden rechtstreeks gecorrigeerd in eClipz.
Uit de analyse van de controleresultaten blijkt dat de vaakst voorkomende fouten het gevolg
zijn van het feit dat de inkomsten van een zelfstandige niet op de juiste wijze in aanmerking
zijn genomen.
De bijdragen van de zelfstandigen moeten worden berekend op basis van de inkomsten van
het jaar. Aangezien die inkomsten niet gekend zijn, worden provisies geïnd die worden berekend op basis van de laatst gekende inkomsten. Wanneer de definitieve inkomsten door
de FOD Financiën zijn ingekohierd, moet er een regularisatie worden berekend.
De inkomsten van zelfstandigen zijn echter het voorwerp van fiscale controles, herstel of
betwistingen, dus de berekeningsbasis voor de bijdragen varieert. Dat vergt heel wat informatie-uitwisselingen tussen de FOD Financiën, het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen.
3.2.3
Rapportering
De FOD Sociale Zekerheid bezorgt elk jaar een administratief verslag over de resultaten
van de controles van de loopbaangegevens aan elk fonds. Dat verslag geeft een exhaustief
overzicht van alle fouten die in de dossiers werden vastgesteld en geeft aan om welke soort
fouten het gaat. Het verslag omvat geen algemene opmerkingen over de manier waarop de
fondsen zijn georganiseerd, noch over het bestaan van systematische tekortkomingen of
bijzondere aandachtspunten.
De fondsen formuleren geen structureel antwoord op de aangekaarte problemen. Ze moeten echter wel antwoorden op de voor specifieke dossiers geformuleerde vaststellingen, en
de vereiste correcties uitvoeren. De DG Zelfstandigen ziet erop toe dat elke vaststelling een
antwoord krijgt en verstuurt eventueel een herinnering als dat antwoord uitblijft.
Vóór de informatisering van de gegevensuitwisselingen controleerden de fondsen de loopbaangegevens alvorens ze aan het RSVZ te bezorgen met het oog op de pensioenberekening. Die controles werden uitgevoerd door gespecialiseerde controleurs. Momenteel bestaat die controle niet meer.
De minister preciseert in zijn antwoord dat die procedure niet zozeer een controle van de
loopbaangegevens was, maar wel een administratieve handeling om het RSVZ te informeren over de aanwezige loopbaangegevens.
Het RSVZ wijst er van zijn kant op dat de invoering van de eClipz-database het risico op
fouten bij de manuele gegevensinvoer aanzienlijk heeft verminderd. Zodoende waren individuele controles niet meer nodig.
Het Rekenhof onderstreept dat de procesinformatisering op zich geen waarborg is voor een
foutendaling. Het is van oordeel dat de inspectiedienst een verband moet leggen tussen
de evolutie van de vastgestelde fouten en de organisatie van de interne controle van het
betrokken fonds.

Controle loopbaangegevens zelfstandigen voor berekening pensioen / 147

3.3
Vooruitzichten
Op 10 november 2016 besliste de ministerraad de sociale-inspectiediensten te reorganiseren. Die reorganisatie houdt onder meer in dat de inspectiedienst van de DG Zelfstandigen
vanaf 1 januari 2019 wordt ondergebracht bij het RSVZ. Die transfer moet het toezicht op de
socialeverzekeringsfondsen verbeteren door onder meer synergieën te ontwikkelen tussen
de pensioendienst van het RSVZ en de inspectiedienst die toezicht houdt op de fondsen.
Het eindverslag over de hervorming van de sociale-inspectiediensten die die beslissing
ondersteunt 173, preciseert welke voorwaarden er zijn gekoppeld aan die transfer naar het
RSVZ. Het gaat in essentie om de volgende zaken:
•
•
•
•

het toezicht op de fondsen moet onafhankelijk van de raad van bestuur van het RSVZ
verlopen (ten aanzien van de fondsen en de zelfstandigenorganisaties);
het toezicht op de fondsen moet worden gemoderniseerd en moet aan doeltreffendheid
winnen;
het RSVZ moet actiever meewerken aan de strijd tegen sociale fraude;
de bestuursovereenkomst moet worden aangevuld met een bijvoegsel waarin nieuwe
doelstellingen voor het management zijn vervat.

Het Rekenhof is van oordeel dat die voorwaarden in acht moeten worden genomen om de
onafhankelijkheid en de kwaliteit van het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen te garanderen, en dan meer in het bijzonder het toezicht op de Nationale Hulpkas bij het RSVZ.

4

Conclusies en aanbevelingen

De verantwoordelijkheden voor het bewaren, vergaren en controleren van de loopbaangegevens van zelfstandigen zijn goed gedefinieerd. De gegevens worden bewaard door de socialeverzekeringsfondsen en worden verzameld door het RSVZ. De gegevens worden bij de
socialeverzekeringsfondsen gecontroleerd door een dienst van de FOD Sociale Zekerheid
die vertrouwd is met de regelgeving en met dossierbeheer.
De vooruitgang die wordt geboekt sinds de vorige verslagen van het Rekenhof in 2008 en
2014, verloopt echter traag en de dossiercontrole is nog altijd uiterst ontoereikend. Die controle kan geen redelijke zekerheid bieden aan het RSVZ dat het de pensioenrechten van
een zelfstandige berekent op grond van betrouwbare gegevens. Evenmin zorgt die controle
ervoor dat de kwaliteit van de gegevens die de socialeverzekeringsfondsen meedelen, wordt
verbeterd.
Het Rekenhof stelt vast dat het risico dat een zelfstandige een te hoog of te laag pensioen krijgt toegekend op grond van foutieve gegevens, onvoldoende wordt ondervangen.
Het RSVZ controleert immers louter de overeenstemming tussen de meegedeelde kwartalen en de aansluitingsperiode. De inspecties van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale
Zekerheid beslaan slechts een selectie van dossiers en de hoge foutenpercentages die worden vastgesteld, leiden niet tot structurele maatregelen.

173 Réforme des services d’inspection sociale, eindverslag van de taskforce aan de kern, 10 november 2016.
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Bovendien werd in 2016 eigenlijk geen enkel pensioendossier gecontroleerd bij de aanvang
van het pensioen aangezien de controles door de FOD Sociale Zekerheid uitsluitend betrekking hadden op de loopbanen van zelfstandigen die de pensioenleeftijd nog niet hadden
bereikt.
Het Rekenhof benadrukt in dat verband dat de pensioenberekening een belangrijke gebeurtenis is die specifieke rechten opent. Een specifieke controle is dus verantwoord.
Het Rekenhof meent dat het Sequoia-project de gelegenheid biedt om de risico’s in verband
met de kwaliteit van de loopbaangegevens beter te ondervangen.
De talrijke fouten die bij inspecties worden vastgesteld, versterken de noodzaak om de dossiercontrole te koppelen aan een evaluatie van het internecontrolesysteem bij elk socialeverzekeringsfonds, die een verbetering van de kwaliteit van de gegevens voor ogen moet
hebben.
In afwachting van die aanpassingen en van een beduidende daling van het foutenpercentage, beveelt het Rekenhof aan dat het RSVZ de loopbaangegevens systematisch zou controleren. Elke loopbaan zou moeten worden gecontroleerd alvorens een pensioen toe te kennen.
Door de inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid onder te brengen bij het RSVZ
zouden de controles en de kwaliteit van de loopbaangegevens kunnen verbeteren. Eerst
moeten echter een aantal juridische, organisatorische en ethische struikelblokken worden
weggewerkt (het RSVZ kan niet rechter en partij tegelijk zijn). In dat opzicht verwijst het
Rekenhof naar de voorwaarden die de taskforce formuleerde voor de hervorming van de
sociale-inspectiediensten.

IV

DEEL

Opvolging van aanbevelingen
2014-2016
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Opvolging van aanbevelingen 2014-2016

OISZ: Overeenstemming van
de rekeningen-courant
De organisatie van de sociale zekerheid leidt tot financiële stromen tussen de openbare
instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De stromen houden voornamelijk verband met
de werking van het Globaal Beheer in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers
en de verdeling van de andere inkomsten in dit stelsel.
Het Rekenhof heeft onderzocht of die financiële stromen tussen de OISZ met elkaar in
overeenstemming zijn. Dankzij het overleg tussen de OISZ in de Commissie voor Financiële Problemen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stemmen de overdrachten
tussen de RSZ en andere OISZ binnen het Globaal Beheer inderdaad overeen. Ook aan de
uitgavenzijde sluiten de overdrachten vanuit het Globaal Beheer aan met de ontvangsten
die de ontvangende instellingen in hun boekhouding en rekeningen registreren.
Buiten het Globaal Beheer en tussen OISZ onderling zijn er echter verschillen die niet altijd
kunnen worden verklaard. Die zijn soms te wijten aan het tijdstip van boeking of aan de
boekhoudkundige registratie.
In zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid deed het Rekenhof in dat verband een aantal
aanbevelingen (p. 83-92). In dit Boek geeft het een overzicht van de stand van zaken op
30 juni 2017.
Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 83-92)

Stand van zaken op 30 juni 2017

Om te zorgen voor een maximale transparantie Er is geen evolutie ten opzichte van de stand van
tussen enerzijds de stortingen aan de OISZ en zaken in het Boek 2016 over de Sociale Zekeranderzijds de ontvangsten van de OISZ, moet heid.
het College van de Administrateurs-Generaal
van de OISZ (College) een procedure uitwerken
om de financiële stromen tussen de verschillende OISZ regelmatig met elkaar in overeenstemming te brengen.
De OISZ moeten in onderling overleg en in overleg met de Commissie voor Normalisatie van
de Boekhouding van de OISZ, de schuldenstaat
in de rapportering aanpassen en eventueel uitbreiden met een vorderingenstaat, om op die
manier voldoende detail en duidelijkheid over
de verschillen te verstrekken en toegevoegde
waarde te bieden.

Er is geen evolutie ten opzichte van de stand van
zaken in het Boek 2016 over de Sociale Zekerheid.
Het Rekenhof zal bij zijn controle van de rekeningen nagaan of de financiële stromen tussen
de OISZ vanaf het boekjaar in overeenstemming
zijn.
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RJV: Financiering en controle
van de bijzondere vakantiefondsen – opvolgingsaudit
In het Boek 2016 over de Sociale Zekerheid evalueerde het Rekenhof in welke mate zijn
vroegere aanbevelingen174 voor een kwalitatiever beheer door de bijzondere vakantiefondsen waren uitgevoerd. Het Rekenhof stelde vast dat eind 2015 diverse hervormingen waren
goedgekeurd in een plan Holidays@Work. De geplande hervormingen boden meer waarborgen op het vlak van risicobeheer, transparantie en het gebruik van een `saneringsbijdrage’
als sturingsinstrument voor de werking van de vakantiefondsen.
Niettemin bleven een aantal lacunes bestaan. Daardoor had de minister van Werk aan de
RJV gevraagd het beheer verder te verbeteren. De minister lichtte het Rekenhof op 22 november 2016 in over een aantal verbeteringen die niet alleen een antwoord bieden op de
specifieke aanbevelingen van de opvolgingsaudit maar ook handelen over:
•
•
•

de samenwerking tussen de bijzondere vakantiefondsen (gezamenlijk toezicht op de beleggingen en onderhandelingen met de banken);
de organisatie van de interne audit (verhoogde onafhankelijkheid en een gezamenlijk
auditcomité);
het verhogen van de reserves bij de bijzondere vakantiefondsen om eventuele liquiditeitsproblemen op te vangen.

Daarnaast had de RJV nieuwe checklists opgesteld om het interne risicobeheer van de vakantiefondsen te ondersteunen.
Voor de specifieke aanbevelingen van het Rekenhof geeft onderstaande tabel de stand van
zaken weer op 30 juni 2017.
Aanbevelingen van het Boek 2016
(p. 84)
De RJV moet de sociale controle, de boekhoudkundige controle en de nieuwe controle voor het
variabele element in de saneringsbijdrage op elkaar afstemmen. Deze controles dienen, vanuit
het principe van single audit, rekening te houden
met de resultaten van de interne en externe audit.

Stand van zaken op 30 juni 2017
De drie controles worden methodologisch op elkaar afgestemd. Het resultaat ervan wordt verwerkt in een nieuwe manier van rapporteren aan
het beheerscomité van de RJV.

174 Rekenhof, Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2011, 63 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be
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Aanbevelingen van het Boek 2016
(p. 84)

Stand van zaken op 30 juni 2017

De RJV moet de rapporten die de bijzondere
vakantiefondsen hem bezorgen, actief gebruiken (o.a. over het beheer van hun reserves en
de middelen voor de betaling van het vakantiegeld).

Een nieuwe knipperlichtenprocedure maakt
nu gebruik van de rapporten om problemen of
onregelmatigheden bij de bijzondere vakantiefondsen vast te stellen.

Het geheel van de controles moet de controleopdracht van de RJV – die meer inhoudt dan de
controle van het wettelijke vakantiegeld – afdekken en voldoende zekerheid bieden dat de
vakantiefondsen hun verplichtingen nakomen.

Sommige bijzondere vakantiefondsen betalen
ook extralegale vakantiegelden uit. De RJV blijft
bij het standpunt dat het toezicht op die extralegale vakantiegelden niet tot zijn opdracht behoort.

Zolang de RJV moet instaan voor de risico’s die
de financiële draagkracht van de vakantiefondsen overstijgen, beveelt het Rekenhof de RJV
en de vakantiefondsen aan de richtlijnen voor
de beleggingen concreter te formuleren in het
financiële charter.

Een nieuwe versie van het financieel charter
geeft preciezere richtlijnen voor het beheer van
de middelen voor de uitbetaling van het wettelijk vakantiegeld en de daarbij toegelaten beleggingsvormen. Voor het beheer van de eigen
middelen (reserves) van de bijzondere vakantiefondsen legt het charter enkel een algemeen
kader op.

Indien blijkt dat bepaalde vakantiefondsen de
overeengekomen principes van risicobeheer of
boekhoudkundig beheer onvoldoende naleven,
moeten de criteria voor de berekening van het
variabele element in de saneringsbijdrage worden herzien, zodat een evaluatie door de RJV
van dit beheer effectief mogelijk is.

De criteria voor de berekening van het variabele
element in de saneringsbijdrage blijven wat het
risicobeheer en het boekhoudkundig beheer betreft, vooralsnog beperkt tot het tijdig en volledig voorleggen van bepaalde gegevens.
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FOD Werkgelegenheid: Beheer
van de administratieve boeten
Bij inbreuken tegen het sociaal recht duurt de procedure om een administratieve geldboete
op te leggen in principe minder lang dan een strafvorderingsprocedure. Ze verhoogt de
doeltreffendheid van de strijd tegen de sociale fraude.
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2016 over de Sociale Zekerheid onderzocht hoe de FOD
Werkgelegenheid de administratieve boetes vaststelt en invordert die worden opgelegd ingeval van een inbreuk tegen het Sociaal Strafwetboek. Het heeft in de praktijk vastgesteld
dat de termijnen die de FOD Werkgelegenheid nodig heeft om die dossiers te behandelen,
te lang waren.
Om de administratieve geldboetes doeltreffender te maken, moesten volgens het Rekenhof drie voorwaarden zijn vervuld: de FOD moest de procedures van zijn Directie van de
Administratieve Geldboeten (DAG) grondig verbeteren, een volledig elektronisch dossier
ontwikkelen dat toegankelijk is voor alle actoren en de verwerking ervan versnellen.
Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de FOD Werkgelegenheid op 30 juni 2017 gevolg heeft gegeven aan zijn aanbevelingen. Het maakt onder meer een stand van zaken
op over de manier waarop de DAG haar werkprocedures heeft aangepast en over het edossierproject.

Aanbevelingen van het Boek 2016
(p. 105-125)
De politie-pv’s die op papier aan de DAG worden toegezonden, vermelden geen inbreukcode
en moeten dus door een jurist worden geanalyseerd om te bepalen om welke inbreuk het gaat.
Als het gaat om een inbreuk van lage ernst (niveau 1) waarvoor het advies van het arbeidsauditoraat niet vereist is, waarborgt de procedure
van de DAG niet dat het politie-pv in de gegevensbank van de DAG (Ginaa) is ingevoerd.

Stand van zaken op 30 juni 2017
De DAG heeft erop gewezen dat er contacten
waren met vertegenwoordigers van de politiediensten om de gegevens elektronisch te kunnen uitwisselen.

In afwachting van die uitwisseling werd een interne procedure ontwikkeld om ervoor te zorgen
dat de pv’s die op papier toekomen, snel en systematisch worden geanalyseerd en ingevoerd in
Ginaa. De DAG wijst erop dat zij de bestaande
Het Rekenhof beveelt de DAG aan een instru- achterstand heeft weggewerkt.
ment te ontwikkelen om de invoer van de ontvangen pv’s op te volgen om zich ervan te vergewissen dat ze allemaal worden onderzocht.

Opvolging van aanbevelingen 2014-2016 / 155

Aanbevelingen van het Boek 2016
(p. 105-125)

Stand van zaken op 30 juni 2017

De DAG kan in theorie de pv’s die enkel betrekking hebben op inbreuken van niveau 1 rechtstreeks behandelen. In de praktijk is die werkwijze niet opgenomen in de procedures en moet
er systematisch worden gewacht op het advies
van de arbeidsauditeur.

De DAG wijst erop dat aan de module “interne
controle” van Ginaa een zoekfunctie werd toegevoegd waarmee een lijst van dossiers kan
worden opgesteld die enkel betrekking hebben
op inbreuken van niveau 1 en waarmee deze
dossiers kunnen worden toegevoegd aan de
dossiers die aan de juristen moeten worden beHet Rekenhof beveelt de DAG aan haar proce- zorgd.
dures aan te passen om pv’s die uitsluitend betrekking hebben op inbreuken van niveau 1 aan
de juristen van de DAG te bezorgen zonder het
advies van de arbeidsauditeur af te wachten.
Als de arbeidsauditeur geen beslissing inzake
strafvervolging neemt binnen zes maanden na
ontvangst van het pv, mag de DAG in principe de
procedure voor een administratieve geldboete
opstarten. In de praktijk wacht de DAG op het
advies van de arbeidsauditeur en zendt ze hem
geen herinnering op het einde van de termijn.

In het tweede semester 2016 heeft de DAG de
dossiers van het jaar 2012 en vroeger geïdentificeerd en opgelijst waarvoor ze geen beslissing
van de arbeidsauditeur had ontvangen. In december 2016 heeft ze die lijst na overleg met het
college van arbeidsauditeurs naar elk arbeidsauditoraat gestuurd opdat de auditeurs zouden
invullen welk gevolg aan de dossiers werd gegeven. Ze voert momenteel de ontvangen info in
Ginaa in en sluit de dossiers in kwestie af (klassement zonder gevolg). Diezelfde operatie zal
vervolgens worden uitgevoerd voor de dossiers
van de periode 2013-2016.

Dat een arbeidsauditeur draalt met de beslissing
om af te zien van strafvervolging, zou ertoe kunnen leiden dat de feiten verjaren of kan leiden
tot een strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het Rekenhof beveelt de DAG dus aan maatregelen te nemen om
na te gaan welke dossiers dreigen te verjaren en De DAG heeft met het college van arbeidsauervoor te zorgen dat die prioritair worden opge- diteurs afgesproken dat ze vanaf september
volgd.
2017 herinneringen zou sturen voor de pv’s waarvoor de auditeur acht maanden na ontvangst
De DAG zou overigens overeenkomstig het So- van het pv nog geen beslissing heeft genomen.
ciaal Strafwetboek uit eigen beweging dossiers In de herinneringsbrief zal worden vermeld dat
moeten afwikkelen waarbij er zes maanden na de DAG administratieve vervolging zal instellen
ontvangst van het pv nog geen advies van het als de arbeidsauditeur niet binnen een maand
arbeidsauditoraat is gekomen. Het Rekenhof be- antwoordt.
veelt de DAG eveneens aan alle schikkingen te
treffen om dubbele vervolgingen (strafrechtelijk
en administratief) te vermijden, meer bepaald
door het auditoraat eraan te herinneren dat er
een administratieve vervolging komt indien het
auditoraat niet binnen een bepaalde termijn reageert.
Het Rekenhof beveelt de DAG aan IT-indicatoren
te ontwikkelen om na te gaan of de overtreders
de afbetalingsplannen die ze toekent, in acht nemen.

De DAG wijst erop dat nog geen gevolg aan die
aanbeveling werd gegeven omdat de ICT-medewerkers maar beperkt beschikbaar zijn en er
andere ICT-projecten lopen of op stapel staan.
In afwachting gaan die controles verder op basis
van de papieren dossiers, waarbij de griffie van
de DAG alle zes maanden de inachtneming van
de afbetalingsplannen in de dossiers verifieert.
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Aanbevelingen van het Boek 2016
(p. 105-125)

Stand van zaken op 30 juni 2017

Als de overtreder de boete niet betaalt, moet de
DAG de boete laten innen door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII)
van de FOD Financiën. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dossiers die voor invordering aan de
AAII hadden moeten worden bezorgd, niet werden doorgegeven.

De DAG heeft de elektronische overdracht van
de dossiers naar de AAII voorbereid: de technische analyse is klaar en de machtigingsaanvragen voor de Privacycommissie worden samen
voorbereid. De DAG wijst erop dat technische
redenen voor enige vertraging van het project
hebben gezorgd.

Het Rekenhof beveelt de DAG aan IT-indicatoren
te ontwikkelen om zich ervan te vergewissen dat
alle aan de AAII over te dragen dossiers ook effectief worden overgedragen.
De AAII moet bij het begin van elk jaar informatie verstrekken over de invorderingen en de
beslissingen om niet in te vorderen van het voorbije jaar. In de praktijk maakt de DAG geen gebruik van de door de AAII overgezonden lijst en
registreert ze de betalingen niet in de dossiers.

Gelet op de vooruitgang in de organisatie van de
elektronische gegevensuitwisseling met de FOD
Financiën heeft de DAG ervoor gekozen de beschikbare tijd en middelen hieraan te spenderen
en de betalingslijsten niet te verbeteren.

In afwachting van elektronische gegevensuitwisseling beveelt het Rekenhof de DAG aan contact op te nemen met de AAII om haar lijst voor
opvolging van de ontvangen betalingen voor de
dossiers waarvoor de AAII de invordering verzorgt, exploiteerbaar te maken.
In 2015 stelde een juriste van de DAG een rapport op met daarin verschillende voorstellen tot
verbetering van het beheer van de griffie. De geformuleerde voorstellen hadden in 2016 moeten
worden uitgevoerd, maar op het moment van
de audit was dat nog niet gebeurd. Het Rekenhof dringt erop aan dat dit zo snel mogelijk zou
gebeuren.

In 2016 werd de griffie van de DAG gereorganiseerd (Dragon 4). Eind 2016 werd de nieuwe
werkmethode met het personeel van de griffie
herbekeken. Dankzij twee nieuwe personeelsleden en twee medewerksters van het secretariaat
van de afdeling juridische zaken kon de achterstand worden weggewerkt.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de gemiddelde termijn (650 dagen) die de FOD Werkgelegenheid nodig heeft om de dossiers inzake
administratieve geldboeten te behandelen, lang
niet overeenstemt met de doelstelling van de
FOD om 95 % van de dossiers binnen zes maanden af te handelen.

De DAG heeft eind 2016 een budget van
500.000 euro voor 2017 verkregen van de regering voor de analyse en de eerste ontwikkeling
van het e-dossierproject. Voor 2018 en 2019 is in
hetzelfde bedrag voorzien.

De DAG wijst er overigens op dat de verbeteringen die in 2016 moesten worden gerealiseerd
naar aanleiding van het rapport van de juriste, in
het tweede semester 2017 zullen worden doorgevoerd (en niet begin 2017, zoals aanvankelijk
gepland).

Ondanks verschillende vragen in de loop van
2017 werden de voor dat initiatief beloofde midDe dossiers worden nog hoofdzakelijk op papier delen nog niet vrijgegeven.
beheerd. Een volledig elektronisch dossier waartoe alle actoren van het sociaal strafrecht toegang hebben, zou het dossierbeheer bij de DAG
aanzienlijk verbeteren.
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Aanbevelingen van het Boek 2016
(p. 105-125)
De adviesraad van het sociaal strafrecht die in
2011 werd opgericht en die onder meer belast
is met het coördineren van een jaarverslag over
de verwerking van de inbreuken tegen het sociaal strafrecht, had nog geen enkel verslag opgesteld. Het zou nochtans als opvolgingsinstrument dienen om zo het beleid inzake de strijd
tegen sociale fraude te kunnen verbeteren. Het
Rekenhof beveelt de adviesraad dus aan de opstelling van een dergelijk rapport te coördineren.

Stand van zaken op 30 juni 2017
De DAG wijst erop dat dat punt nog niet werd
besproken binnen de adviesraad van het sociaal
strafrecht.
De DAG werkt overigens sinds eind 2016 mee
aan het project inzake uniformisering van de
processen van de diensten van Sociale Inspectie van de staatssecretaris voor Bestrijding van
de Sociale Fraude. In het kader van dat project
werden negen “werven” van uniformisering en
verbetering van de processen van de sociale-inspectiediensten toevertrouwd aan de werkgroep
Modernisering van de Sociale Zekerheid175.
Uit een eerste vergadering bleek dat er reeds
verschillende rapporten over sociale fraude bestonden, zoals de rapportering in het kader van
de SIOD of de begrotingsmonitoring.
De DAG gaat in het kader van het “project van de
negen werven” pleiten voor een zo volledig mogelijke integratie van die rapporten en voor de
harmonisering ervan. Er zal daarmee rekening
worden gehouden bij de voorbereiding van het
rapport dat de adviesraad van het sociaal strafrecht moet coördineren.

175

175 Beslissing van de ministerraad van 10 november 2016 in het kader van de hervorming van de sociale-inspectiediensten.
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DIBISS: Oprichting van de
Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels
De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) werd op 1 januari 2015 opgericht en heeft de opdrachten overgenomen van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). De RSZPPO was de instelling van sociale zekerheid
die bevoegd was voor de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales en
OCMW’s). De DOSZ beheerde een facultatief systeem van sociale zekerheid gericht op personen die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland werkten.
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid (p. 99-111) onderzocht welk
gevolg werd gegeven aan de voornaamste aanbevelingen die het sinds 2006 had geformuleerd in verband met de DOSZ. Het onderzocht eveneens de invoering en de perspectieven
van DIBISS.
Het Rekenhof stelde in dat Boek vast dat de doelstellingen in de bestuursovereenkomst
2015 van DIBISS een eerste stap in de goede richting waren na een lange periode waarin
de overzeese sociale zekerheid werd beheerd zonder bestuursovereenkomst. Het was van
mening dat de verregaande revisie van het overzeese socialezekerheidsstelsel echter geen
nieuwe vertraging mocht oplopen. Het Rekenhof wees er ook op dat overwogen werd de
bevoegdheden van DIBISS over te hevelen naar andere instellingen en dat de kosten van
die toekomstige fusies dus bovenop de nog niet afgeloste kosten van de oprichting van de
entiteit konden komen.
In zijn Boek 2016 over de Sociale Zekerheid (p. 171-172) ging het Rekenhof na welk gevolg
werd gegeven aan zijn aanbevelingen op 30 juni 2016. Het onderzocht ook hoever het stond
met de overname van de bevoegdheden van DIBISS door de Federale Pensioendienst (FPD),
Famifed en de RSZ.
In het huidige Boek maakt het Rekenhof opnieuw een stand van zaken op op 30 juni 2017.
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Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 99-111) en het Boek 2016 (p. 171-172)
Bijna tien jaar na het eerste verslag van het Rekenhof laat de verregaande hervorming van de
overzeese sociale zekerheid op zich wachten.
Naast de financiële kosten uit het verleden die
de Staat nog altijd draagt (inzake pensioenen),
zijn andere kosten zich blijven opstapelen, onder
meer voor de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging (met die verzekering kan,
nadat zestien jaar bijdragen werden betaald,
zonder een bijkomende bijdrage te betalen, de
terugbetaling van geneeskundige zorg worden
verkregen volgens de tarieven van het RIZIV).
Bijgevolg heeft het Rekenhof aanbevolen de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op de
overzeese sociale zekerheid niet nog meer vertraging te laten oplopen.

Stand van zaken op 30 juni 2017
Een verregaande hervorming van het systeem
blijft noodzakelijk om de tussenkomst van de
Staat op termijn te verminderen en ervoor te
zorgen dat het systeem zou worden gefinancierd door bijdragen die voldoende hoog waren.
Sinds 1 april 2017 zijn de minimale en maximale
bijdragen voor de overzeese sociale zekerheid
verhoogd, is de toegepaste intrestvoet voor de
berekening van de renten verlaagd en worden
de bij de berekening van de pensioen- en overlevingsrenten in aanmerking genomen barema’s
en tarieven aangepast (koninklijk besluit van
15 maart 2017).

Die aanpassingen hervormen het systeem weliswaar nog niet verregaand, maar ze zijn bedoeld
De nieuwe wetgeving inzake de overzeese om de financiële leefbaarheid van de overzeese
sociale zekerheid had aanvankelijk op 1 janu- sociale zekerheid te verbeteren.
ari 2016 in werking moeten treden maar werd
uitgesteld tot 1 januari 2017.
Op 27 januari 2017 heeft het beheerscomité van
de RSZ overigens beslist een werkgroep op te
richten om de hervormingsvoorstellen voor de
overzeese sociale zekerheid te bespreken, meer
bepaald wat de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging betreft.
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Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 99-111) en het Boek 2016 (p. 171-172)
Ingevolge de overheveling van de kinderbijslag
naar de gemeenschappen en de besparingsmaatregelen van de regering, zijn stappen gezet
die zouden kunnen leiden tot het verdwijnen
van DIBISS. Er worden momenteel verschillende
scenario’s overwogen om de bevoegdheden van
DIBISS over te hevelen. De kosten van die toekomstige fusies zouden dus bovenop de nog niet
afgeloste kosten van de oprichting van DIBISS
kunnen komen.

Stand van zaken op 30 juni 2017
De FPD, de RSZ en Famifed hebben op 1 januari 2017 de opdrachten van DIBISS overgenomen.
Pensioenen van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
De opdrachten betreffende de pensioenen van
de sector van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de gemeenschappelijke
sociale dienst van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten zijn op 1 januari 2017 overgedragen aan de FPD (wet van 18 maart 2016).
Overzeese sociale zekerheid en inning van
de bijdragen van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Een deel van de opdrachten van DIBISS, waaronder de overzeese sociale zekerheid (inclusief
de pensioenen van dat stelsel) werd vanaf 1 januari 2017 overgedragen aan de RSZ (wet van
10 juli 2016).
Personeel, goederen en wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen
Het personeel, de goederen, de rechten en verplichtingen van DIBISS zijn verdeeld over de
RSZ, de FPD en Famifed (wet van 10 juli 2016).
De overdracht van de goederen, rechten en wettelijke en contractuele verplichtingen is geregeld bij koninklijk besluit van 20 januari 2017. De
overdracht van de personeelsleden is geregeld
bij koninklijk besluit van 2 februari 2017.
Bestuursovereenkomsten
Een aanhangsel bij de bestuursovereenkomst
2016-2018 van de RSZ maakt het mogelijk rekening te houden met de nieuwe taken die aan de
RSZ werden toevertrouwd in het kader van de
overname van de opdrachten van DIBISS.
De bestuursovereenkomst 2016-2018 van de
FPD omvat een strategische doelstelling in verband met de overname van bevoegdheden van
DIBISS en met een samenwerkingsakkoord met
de RSZ. Dat akkoord zal bepalen op welke manier de RSZ de pensioengegevens van de overzeese loopbanen zal meedelen.
In zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 verbindt Famifed zich er onder meer toe alle dossiers die door het kinderbijslagfonds van DIBISS
worden beheerd ten laatste op 1 januari 2017 te
integreren. Dit is intussen gebeurd sinds 1 september 2016.
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RVA: Door de uitbetalingsinstellingen te financieren
onterechte werkloosheidsuitkeringen
De RVA verifieert de werkloosheidsuitkeringen die worden betaald en aanvaardt ze, verwerpt ze of schakelt ze uit. De uitbetalingsinstellingen vorderen zelf de bedragen terug die
de RVA definitief heeft verworpen of geschrapt. Die bedragen houden een financieel risico
in in het kader van de financiering van de rekening-courant, aangezien ze beschikbaar
moeten zijn in de opdrachtenboekhouding van de uitbetalingsinstellingen.
Uit de financiële analyse van de rekeningen van de uitbetalingsinstellingen is gebleken dat
het risico reëel is dat een uitbetalingsinstelling over onvoldoende middelen beschikt om de
definitief verworpen en geschrapte bedragen op termijn te financieren. Daardoor zou de
RVA kunnen worden geconfronteerd met niet-invorderbare bedragen in de rekening-courant als een uitbetalingsinstelling haar activiteit zou stopzetten of insolvabel zou worden
(Boek 2014 over de Sociale Zekerheid p. 89-92).
In zijn Boeken 2015 en 2016 over de sociale zekerheid (p. 175 et 168) heeft het Rekenhof
onderzocht hoever het op 15 juli 2015 en op 30 juni 2016 stond met de uitvoering van zijn
aanbevelingen. Het Rekenhof maakt nu een nieuwe stand van zaken, op 30 september 2017.
Aanbeveling van het Boek 2014
(p. 91)
De nodige garanties inbouwen om de rekening-courant te kunnen vereffenen ingeval
een uitbetalingsinstelling haar activiteit zou
stopzetten of insolvabel zou worden.

Stand van zaken op 30 september 2017
In artikel 43 van zijn bestuursovereenkomst 20162018 met de Belgische Staat, verbindt de RVA zich
ertoe er in samenspraak met de private uitbetalingsinstellingen op toe te zien het financiële risico in te
dijken waaraan de dienst wordt blootgesteld bij de
financiering van verworpen of geschrapte sociale uitkeringen.
De RVA heeft een voorstel uitgewerkt met gedetailleerde principes van een borgstelling door de
uitbetalingsinstellingen en heeft dat voorstel begin
2016 voorgelegd aan het beheerscomité. Het werd
aangepast door de financiële en de juridische dienst
van de RVA en werd op 21 september 2017 aan het
beheerscomité voorgesteld. Het zal worden voorgelegd ter beslissing op de zitting van 5 oktober 2017.

162

Sigedis vzw: Financiering van
de projecten
Sigedis vzw (Sociale individuele gegevens – données individuelles sociales) werd opgericht
in 2006 op initiatief van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Pensioendienst voor
de Overheidssector (PDOS), de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Sociale Zekerheid (koninklijk besluit van
12 juni 2006).
De vzw voert een geheel aan projecten uit voor rekening van de openbare instellingen van
de sociale zekerheid in het kader van haar wettelijke opdracht betreffende het beheer van
de loopbaangegevens van de Belgische burgers. De vzw biedt haar leden een technisch
ondersteuningsplatform zodat zij een betere dienstverlening en informatie kunnen bieden
aan de burger.
De financiering van de vzw is voornamelijk afkomstig van de OISZ en in mindere mate van
de FOD Sociale Zekerheid. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de vzw in de loop der jaren
aanzienlijke overschotten heeft gegenereerd en over overvloedige reserves beschikte (Boek
2015 over de Sociale Zekerheid, p. 153-157).
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2016 over de Sociale Zekerheid (p. 174-175) onderzocht in
welke mate zijn aanbevelingen waren opgevolgd op 30 juni 2016. Het gaat hier na wat de
stand van zaken is op 30 juni 2017.
Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 153-157)
Voor elk project samenwerkingsakkoorden
sluiten met de financierende instellingen met
duidelijke afspraken over de financiering ervan, over de jaarlijkse afrekening en over de
terugstorting van financiële middelen tijdens
het project, zodat Sigedis die correct in haar
rekeningen kan opnemen.

Stand van zaken op 30 juni 2017
Op 22 december 2016 werd met de RSZ een samenwerkingsakkoord gesloten dat de financiële
bepalingen bevat die het Rekenhof had aanbevolen.
De akkoorden met de FPD-werknemers (Federale
Pensioendienst) en de FPD-ambtenaren werden
niet herzien. Sigedis wil ze opnieuw onderzoeken
om rekening te houden met enerzijds de financieringswijze die in 2018 zal worden gekozen voor de
gemeenschappelijke gegevensbank van de loopbaangegevens (Athena) en anderzijds de evolutie
van de situatie van de instelling (fusie van de RVP
en de PDOS in de FPD).
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Aanbevelingen van het Boek 2015
(p. 153-157)

Stand van zaken op 30 juni 2017

Erover waken dat een budget wordt opgemaakt dat overeenstemt met de realisaties
en dat het wordt aangepast in de loop van het
jaar, rekening houdend met de tijdens de voorgaande jaren vastgestelde grote overschattingen, zodat de kosten van de projecten worden
gedragen door de instellingen of diensten voor
wie ze worden ontwikkeld.

De opmaak van het initiële budget van Sigedis is
voor een groot deel gebaseerd op de schattingen
van de verleners van informaticadiensten. Sigedis
werkt actief met hen samen om de ramingen te
verbeteren. In 2016 had 64,3 % van de uitgaven
voor de projecten te maken met informatica. Uit
de begrotingscontrole van november 2016 blijkt
dat ze voor meer dan 9,6 % waren overschat.
Sigedis past de vragen om fondsen in de loop van
het jaar aan naargelang van de behoeften.

De overtollige middelen terugstorten aan de
instellingen die Sigedis financieren of ze als
schuld opnemen in de rekeningen, overeenkomstig de koninklijke besluiten over de jaarlijkse door de FOD Sociale Zekerheid gestorte
toelage.

Sigedis heeft haar historische reserves bewaard
als bestemde fondsen, overeenkomstig het advies
van de revisor.
Op 31 december 2016 bedroeg het saldo van de
overschotten (buiten fondsen voor het sociaal passief) 10,3 miljoen euro, d.i. 3,8 miljoen euro minder
dan in 2015. Die daling vloeit voort uit de onderfinanciering van bepaalde projecten.
Vanaf het dienstjaar 2013 heeft Sigedis het overschot op het einde van het boekjaar systematisch
teruggestort aan de OISZ.
Voorts heeft Sigedis ingevolge de beslissing van
de interkabinettenwerkgroep van 28 november 2013 een deel van de fondsen die voor andere
projecten waren gereserveerd, een nieuwe bestemming gegeven.
Op 15 juni 2017 heeft Sigedis waarderingsregels
uitgevaardigd voor de bestemde fondsen, om het
gebruik en het bedrag van de middelen opgenomen in de reserves te omkaderen.

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden
op de internetsite van het Rekenhof.
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