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Boek 2018
over de Sociale Zekerheid
Deel I

Budgettaire en financiële toestand 2017

Het Rekenhof geeft in het eerste hoofdstuk van dit deel I een overzicht van de begrotingsontvangsten en -uitgaven van de sociale zekerheid in 2017 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2018 heeft
bezorgd, en vergelijkt ze met 2016 en 2015.
In 2017 sloot de sociale zekerheid het begrotingsjaar af met een voorlopig saldo van 943,3 miljoen
euro, tegenover -997,4 miljoen euro in 2016. Het verschil komt onder meer doordat de ontvangsten sterker stegen dan de uitgaven.
De geconsolideerde ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen bedroegen 96.422,1 miljoen
euro, d.i. 4,55 % meer dan in 2016. Die stijging is vooral het gevolg van een toename van de overdrachten van de verschillende overheden (dotaties van de Staat, toelagen van de deelentiteiten
en alternatieve financiering door de Staat: +7,14 %). Door de wijziging in de financiering van de
sociale zekerheid draagt de Staat, via de alternatieve financiering, vanaf 2017 opnieuw bij in de
financiering van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging. De socialezekerheidsbijdragen, die de belangrijkste financieringsbron blijven, stijgen met 3,77 %.
In 2017 gaven de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen samen 95.478,8 miljoen euro uit (+ 2,42 % tegenover
2016). Het grootste deel daarvan (89,30 %) werd besteed aan prestaties aan de sociaalverzekerden, die stegen met 2,83 %.
De pensioenuitgaven stegen met 4,46 % door de toename van het aantal pensioengerechtigden
en van de evolutie van het gemiddelde uitgekeerde pensioenbedrag. De werkloosheidsuitgaven
daalden met 10,12 %, vooral door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen en
rechthebbenden in de stelsels van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet. De uitgaven voor arbeidsongeschiktheid stegen met 4,72 %, vooral doordat de uitgaven voor invaliditeit toenamen (d.i. voor personen die langer dan een jaar ziek zijn).
Net als in de voorgaande jaren was het kassaldo van de RSZ-Globaal Beheer, dat op 31 december 2017 -1.234 miljoen euro bedroeg, gedurende het jaar 2017 overwegend negatief. Het RSVZGlobaal Beheer had op 31 december 2017 1.930,5 miljoen euro beschikbare middelen (+2,97 %).
De Globale Beheren van de RSZ en het RSVZ hebben daarnaast op 31 december 2017 nog obligatieportefeuilles en reservefondsen voor respectievelijk 7.535,4 miljoen euro en 4.882,9 miljoen
euro.
In hoofdstuk 2 van deel I worden eerst 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 2017. Vervolgens worden de maatregelen toegelicht die de regering
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bij de opmaak van de initiële en de aangepaste begroting 2017 heeft genomen om de uitgaven te
beperken en bijkomende ontvangsten te realiseren. In een derde punt wordt aandacht besteed
aan de verwezenlijkingen op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude. Op basis van de informatie die aan het Rekenhof werd meegedeeld, stelt het stelt vast dat de methode om het rendement van de maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude te monitoren, het niet mogelijk
maakt de weerslag per maatregel te berekenen.
In hoofdstuk 3 komt 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 2017 werd 13 % van de
fiscale ontvangsten van de Staat toegewezen aan de sociale zekerheid.
Tot slot behandelt hoofdstuk 4 van deel I de uitgaven voor prestaties voor de overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Daaruit blijkt dat de OISZ nog tijdelijk
voor rekening van de deelstaatentiteiten uitgaven beheren voor prestaties inzake werkgelegenheid, gezondheidszorg en gezinsbijslag. In 2017 bedragen die uitgaven 11.449 miljoen euro.

Deel II

Financieel Beheer en rekeningen van de OISZ

Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de 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. Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de
OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen. Voor de rekeningen 2017 kan het Rekenhof daar nu dus nog geen uitspraak over doen. Op 31 juli 2018 had het de
rekeningen 2016 van negen instellingen, de rekeningen 2015 van vier instellingen, de rekeningen
2014 en 2013 van twee instellingen en de rekening 2012 van één instelling nog niet ontvangen.
Op 31 juli 2018 hadden de beheersorganen van acht van de veertien instellingen hun rekeningen
alvast opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) moeten nog hun rekeningen voor 2014, 2015 en 2016 opstellen. De laattijdige afsluiting van die rekeningen verhindert een mogelijke consolidatie van de
verrichtingen van de sociale zekerheid in de rekeningen van de Staat.
OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie
In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid deed het Rekenhof een aantal aanbevelingen voor
de ontwikkeling van de interne audit bij de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ).
Eind 2017 hebben de OISZ een interne-auditdienst die werkt volgens een gemeenschappelijk
auditcharter. Sinds 2016 is ook het Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ operationeel.
Dat comité ziet toe op de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de interne-auditdiensten van de OISZ.
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De interne-auditdiensten zijn belangrijk voor de interne organisatie van de OISZ. Ook voor de
externe auditor is de interne audit belangrijk. Door gebruik te maken van de werkzaamheden van
de interne audit kan zijn controle efficiënter en vlotter verlopen en kan hij, in een geest van single
audit, de controlelast voor de OISZ beperken.
Het Rekenhof heeft daarom onderzocht in welke mate de organisatie en de werkzaamheden van
de interne-auditdiensten van de OISZ in overeenstemming zijn met de internationale normen.
Het doet een aantal aanbevelingen om de werking van de interne-auditdiensten te verbeteren.
Het stelt ook vast dat nog vooruitgang kan worden geboekt op het vlak van de kwaliteitsbewaking. Dat is ook belangrijk in het licht van de single audit.
Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming
De zesde staatshervorming heeft een pakket aan bevoegdheden overgedragen aan de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (deelentiteiten).
De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de federale overheidsdiensten (FOD)
beheren tijdens de overgangsperiode de uitgaven die met die bevoegdheden gepaard gaan voor
rekening van de deelentiteiten. Daarvoor gaven zij in 2017 13,1 miljard euro uit.
De verschillende partijen hebben in een horizontaal protocol afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling, zodat de deelentiteiten tijdig de nodige informatie hebben om hun begrotingen en rekeningen op te stellen. Het Rekenhof stelt vast dat dit protocol onvoldoende aandacht
heeft voor de informatiebehoeften van de deelentiteiten. Ook stroomt te weinig informatie van
de deelentiteiten naar de OISZ. Het formuleert een aantal aanbevelingen om de daaruit voortvloeiende problemen te verhelpen.
DIBISS: Verdeling van de thesaurie
Uit het onderzoek van de voorlopige rekeningen 2015-2016 van de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) blijkt dat de liquiditeiten van de dienst bij zijn ontbinding niet
correct werden verdeeld onder het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed), de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Pensioendienst (FPD).
Bij de ontbinding van DIBISS had de FPD een schuld van 91.785.435 euro aan de RSZ. Dit bedrag
is verhoogd tot 94.272.321 euro bij de definitieve afsluiting van de rekeningen 2016 van DIBISS.
Famifed beschikte over een vordering van 23.485 euro op de RSZ.
Het Rekenhof heeft de drie instellingen bijgevolg aanbevolen die wederzijdse vorderingen en
schulden in hun boekhouding te verwerken.
FPD: Beheer van de roerende en onroerende activa
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de inventaris van de roerende goederen wordt bijgehouden
in de Federale Pensioendienst (FPD) en hoe de overname, door de FPD, van het patrimonium van
de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) is verlopen.
Na afloop van de audit stelt het Rekenhof vast dat de internebeheersingsmaatregelen van het
inventariseringsproces over het algemeen ontoereikend zijn. Het beveelt de FPD aan een risicoanalyse uit te voeren van het operationeel en boekhoudkundig beheer van de vaste activa, en
de processen in verband met de inventaris formeel te organiseren volgens een voor de instelling
horizontale aanpak.
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Bovendien heeft het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld bij de organisatie van de overdracht
van de vaste activa van PDOS naar de FPD, wat een impact heeft op de realiteit van de boekhoudsaldi op 31 december 2016.
Het Rekenhof merkt ook op dat de vastgoedinvesteringen die in 2015 en 2016 werden gedaan
in het kantoor van Gent niet beantwoorden aan de doelstellingen vastgelegd door de bestuursovereenkomsten. Ze beantwoorden evenmin aan de aanbevelingen die het Rekenhof heeft geformuleerd in zijn audit uit 2013 over het financieel beheer van het vastgoedpark. Het Rekenhof
beveelt de FPD daarom aan instrumenten te ontwikkelen om de behoeften aan oppervlakte te
meten volgens de normen van de Regie der Gebouwen en het vastgoedpark van de gewestelijke
kantoren aan te passen aan de evolutie van het personeel en de nieuwe vormen van werken.

Deel III Andere thema’s van de sociale zekerheid
In deel III komen specifieke thema’s in verband met de sociale zekerheid aan bod.
FPD: Betaling van overheidspensioenen aan begunstigden die in het buitenland verblijven –
preventie en opsporing van onterechte betalingen
Het Rekenhof heeft de betaling onderzocht van overheidspensioenen door de Federale Pensioendienst (FPD) aan begunstigden die in het buitenland verblijven. In het kader van de integratie
van de Pensioendienst voor de Overheidssector in de Rijksdienst voor Pensioenen werd die procedure geharmoniseerd met de procedure voor de werknemerspensioenen. De geldigheidsduur
van het levensbewijs werd vastgesteld op een jaar.
De FPD is betrokken bij het project BEX (Bilateral Exchange) dat tot doel heeft langs beveiligde
elektronische weg gegevens over overlijdens uit te wisselen met de socialezekerheidsinstellingen van bepaalde landen van de Europese Unie. Het Rekenhof pleit ervoor om de elektronische
uitwisseling van sociale gegevens uit te breiden tot landen waarmee België bilaterale akkoorden
heeft gesloten inzake sociale zekerheid. Zo kan de kwaliteit van de gegevens over de sociale zekerheid worden gewaarborgd.
Het Rekenhof beveelt ook aan om de banksector te betrekken bij het beheer van financiële risico’s die kunnen optreden bij betalingen aan het buitenland.
FPD: Informatieverstrekking aan de burger
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Federale Pensioendienst (FPD) zijn externe communicatie ten aanzien van burgers die gepensioneerd zijn of weldra met pensioen gaan, organiseert
en opvolgt. Het succes van de website Mypension.be toont aan dat de site een essentieel instrument is voor de burgers. Hoewel de gebruikers in het algemeen erg tevreden zijn, zou de FPD
bepaalde aspecten van de dienstverlening moeten bijschaven, zoals de snelheid waarmee telefonische oproepen worden beantwoord of de termijn voor schriftelijke antwoorden op vragen of
verzoeken om een pensioenraming. Het Rekenhof beveelt aan dat de FPD alle interactie met alle
burgers (zowel werknemers als ambtenaren) opvolgt aan de hand van voldoende en passende indicatoren. Het Rekenhof beveelt ook aan de inefficiënties weg te werken die werden vastgesteld
in de organisatie van de pensioenpunten. Het is tot slot van oordeel dat elk jaar een bestuursplan
zou moeten worden opgesteld, zeker als daarin de processen voor de overheidssector moeten
worden opgenomen.
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FOD Werkgelegenheid: Beheer van de administratieve boeten - opvolgingsaudit
Het Rekenhof had in zijn Boek 2016 over de Sociale Zekerheid onderzocht hoe de FOD Werkgelegenheid de administratieve geldboeten vaststelt en invordert die aan werkgevers worden opgelegd bij een inbreuk tegen het Sociaal Strafwetboek. Het was van oordeel dat drie voorwaarden
vervuld moesten zijn om de boetes doeltreffender te maken: de FOD moest de procedures van
zijn Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) verbeteren, de boetedossiers informatiseren en de verwerkingstermijnen ervan inkorten.
In zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid maakte het Rekenhof een eerste stand van zaken op
over de uitvoering van zijn aanbevelingen. In dit Boek 2018 beoordeelt het de evolutie van de
verwerkingstermijnen (op 31 mei 2018). Die termijnen geven immers weer wat de impact is van
de ingevoerde maatregelen.

Deel IV Opvolging van aanbevelingen 2014-2017
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) De RSPPO en DOSZ zijn op 1 januari 2015 gefuseerd tot de DIBISS. De DIBISS is opgeheven op 1 januari 2017. Zijn
opdrachten zijn verdeeld over Famifed, de FPD en de RSZ.
(2) Het FAO en het FBZ zijn op 1 januari 2017 gefuseerd binnen Fedris.
(3) De RVP is op 1 april 2016 de FPD geworden.
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Inleiding
Inleiding
Deel I van het Boek 2018 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.
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
in sommige gevallen 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

de 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. Voor de pensioenverrichtingen van HR Rail en de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) is dat het geval vanaf 1 januari 2017. 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, de gewaarborgde gezinsbijslag 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 deel I).
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 hoofdstuk 4 in
deel I).
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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
2017 en aan de vergelijking van de begroting 2017 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 2017 van die verschillende stelsels aan bod en wordt ingegaan op de regeringsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de beoogde begrotingsresultaten worden
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 overzicht van
de uitgaven voor prestaties die door de zesde staatshervorming zijn overgedragen aan de
gemeenschappen en gewesten maar die in 2017 nog worden beheerd door de OISZ.
Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de initiële en aangepaste begroting voor 2017 7 en van de uitvoeringsgegevens voor 2015, 2016 en 2017 die de FOD Sociale
Zekerheid in juli 2018 heeft bezorgd.

6
7

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, 23 november 2016, DOC 54 2107/001, Begrotingen van ontvangsten
en uitgaven voor het begrotingsjaar 2017, Algemene toelichting; voor de aangepaste begroting: Parl. St. Kamer,
27 april 2017, DOC 54 2409/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar
2017, Algemene toelichting.
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Hoofdstuk 1

Globale evolutie in 2017
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 2015 tot
2017. De cijfers voor 2015 zijn dezelfde als die in het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid.
Voor 2016 heeft de FOD Sociale Zekerheid alleen de cijfers over de overheidspensioenen
geactualiseerd. Die cijfers houden rekening met de terugbetaling, door de Federale
Pensioendienst, van een deel van de overheidsdotatie. De cijfers voor 2017 zijn de voorlopige
uitvoeringsgegevens die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2018 heeft bezorgd. Ze zijn niet
gebaseerd op officiële rekeningen. Het Rekenhof zal later de definitieve, individuele rekeningen van de OISZ controleren.
Alle 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) geneutraliseerd
zijn.

1

Kerncijfers

1.1
Begrotingssaldo en vorderingensaldo 2017
In 2017 bedragen de totale ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 96.422,1 miljoen euro en de totale uitgaven 95.478,8 miljoen euro. Het voorlopige begrotingssaldo
voor 2017 bedraagt 943,3 miljoen euro tegenover -997,4 miljoen in 2016. De totale ontvangsten zijn met 4,55 % (+4.195,8 miljoen euro) gestegen, vooral door de toename van
de ontvangsten uit bijdragen (+3,77 % of +2.160,5 miljoen euro) en de overdrachten van de
verschillende overheden (dotaties van de Staat, toelagen van de deelentiteiten en alternatieve financiering: +7,14 % of +2.163,8 miljoen euro). De totale uitgaven stegen met 2,42 %
(+2.255,1 miljoen euro), vooral als gevolg van de toename van de uitgaven voor prestaties
(+2,83 % of +2.346,8 miljoen euro).
Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole 2018 (april 2018) bedraagt het voorlopige vorderingensaldo8 voor de sociale zekerheid 701,2 miljoen euro. Dat saldo bestaat uit het

8

Het vorderingensaldo is een macro-economisch gegeven dat binnen het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) is opgezet om de budgettaire toestand van de lidstaten met elkaar te kunnen vergelijken. Voor
de sociale zekerheid is het vorderingensaldo gelijk aan het saldo van de lopende verrichtingen (begrotingssaldo)
van de verschillende stelsels, verhoogd met het saldo van de instellingen die tot de perimeter van de sociale zekerheid behoren maar niet zijn begrepen in de cijfers van de verschillende stelsels en gecorrigeerd voor de meer- en
minderwaarden op beleggingen van de stelsels van sociale zekerheid. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen
zal eind september 2018 het definitieve vorderingensaldo voor de sociale zekerheid bepalen.
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begrotingssaldo van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels
buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (682,9 miljoen euro), dat werd verhoogd
met het resultaat van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (+42,8 miljoen euro) en
met de meer- en minderwaarden op de portefeuille van de RSZ (-24,5 miljoen euro).
1.2
Financieringsbronnen
Zoals blijkt uit de volgende grafiek, zijn de socialezekerheidsbijdragen (59.517,8 miljoen
euro) de belangrijkste financieringsbron. Ze worden aangevuld met middelen van de overheid (dotaties van de Staat, toelagen van de gewestelijke overheden en alternatieve financiering: 32.484,4 miljoen euro) en met andere inkomsten (4.419,9 miljoen euro; het gaat
bv. om 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 2017
Bijdragen

4,58%

14,16%

19,53%

Dotaties en toelagen
van de overheden
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financiering door de
Staat
Andere ontvangsten

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Sociale Zekerheid
1.3
Uitgaven
In 2017 hebben de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen samen 95.478,8 miljoen euro uitgegeven.
Zoals blijkt uit de volgende grafiek, werd het grootste deel van de uitgaven (85.260,3 miljoen euro) besteed aan de terugbetaling van verstrekkingen voor geneeskundige verzorging, aan de betaling van de prestaties voor de sociaal verzekerden en aan de betaling van
de overheidspensioenen.
Grafiek 2 – Verdeling van de uitgaven van de sociale zekerheid in 2017
8,38%
2,32%

Prestaties
Werkingskosten
Andere uitgaven
89,30%

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Sociale Zekerheid
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2

Evolutie van de ontvangsten en uitgaven

2.1
Ontvangsten
De volgende tabel geeft een overzicht van de ontvangsten van de sociale zekerheid voor
2015, 2016 en 2017.
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)
2015

2016

2017

∆2017-2016

%

Bijdragen

55.517,7

57.357,3

59.517,8

2.160,5

3,77

Dotaties en toelagen
van de overheden

9.616,8

20.537,1

18.834,6

-1.702,5

-8,29

Alternatieve financiering door de Staat

9.178,1

9.783,5

13.649,8

3.866,3

39,52

Andere ontvangsten

4.568,4

4.548,4

4.419,9

-128,5

-2,83

78.881,0

92.226,3

96.422,1

4.195,8

4,55

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2018
2.1.1 Ontvangsten uit bijdragen
In 2017 liggen de ontvangsten uit bijdragen 3,77 % hoger dan in 2016. De RSZ-Globaal Beheer int 82,32 % van dat bedrag, het RSVZ-Globaal Beheer 7,38 % en het stelsel van de
overheidspensioenen 7,92 %. Het RIZIV-Geneeskundige Verzorging en de stelsels buiten
Globaal Beheer innen samen de resterende 2,38 %.
In 2017 heeft de RSZ-Globaal Beheer 48.995,7 miljoen euro aan bijdragen ontvangen, een
stijging met 3,87 % (+1.824,4 miljoen euro) tegenover 2016. Die stijging is het gevolg van
de toename van de werkgelegenheid en van de loonstijging (indexering en andere verhogingen). Het RSVZ-Globaal Beheer heeft 4.390,9 miljoen euro aan bijdragen geïnd in 2017,
een stijging met 2,07 % tegenover 2016. De bijdragen van de zelfstandigen9 stijgen met
172,1 miljoen euro (+4,37 %). Die evolutie is toe te schrijven aan de sinds 2015 gehanteerde
berekeningswijze voor de bijdragen.
2.1.2 Tussenkomsten van de federale en gewestelijke overheden
In 2017 kregen de stelsels van sociale zekerheid 32.484,4 miljoen euro van de federale en gewestelijke overheden. De ontvangsten van de federale overheid vertegenwoordigen 95,05 %
(30.876,6 miljoen euro) en die van de deelentiteiten 4,95 % (1.607,8 miljoen euro). De tussenkomsten van de federale overheid bestaan uit de staatstoelagen en de middelen die worden voorafgenomen op de fiscale ontvangsten (alternatieve financiering door de Staat).
Dotaties van de Staat en toelagen van de deelentiteiten
De RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, de stelsels buiten Globaal Beheer (lokale besturen en RVA) en het stelsel van de overheidspensioenen ontvingen in 2017 samen 18.834,6 1miljoen euro aan dotaties van de federale overheid en toelagen van de

9

Die bijdragen vertegenwoordigen 94,48 % 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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deelentiteiten. De daling met 8,29 % ten opzichte van 2016 is het gevolg van de nieuwe
financieringswijze voor de sociale zekerheid vanaf 2017 10. Daardoor wordt de samenstelling
van de staatstoelagen voor de twee Globale Beheren gewijzigd. Ze bestaan voortaan uit:
•
•

een basisdotatie die jaarlijks wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex
en de vergrijzing van de bevolking;
een evenwichtsdotatie die ervoor moet zorgen dat de begroting van het Globaal Beheer
van de werknemers en het Globaal Beheer van de zelfstandigen in ESR-termen in evenwicht is11.

Daarnaast heeft de nieuwe financieringsregeling geleid tot een verschuiving van middelen
van de dotaties van de Staat naar de alternatieve financiering.
Meer dan de helft van de dotaties en toelagen (59,79 %) is bestemd voor de financiering van
de overheidspensioenen, de RSZ-Globaal Beheer krijgt 35,16 %, het RSVZ-Globaal Beheer
1,97 % en de stelsels buiten Globaal Beheer 3,08 %.
Tabel 2 – Evolutie van de dotaties en toelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
2015
RSZ-Globaal Beheer
Gewone dotatie van de Staat
Evenwichtsdotatie van de Staat
Toelagen van de deelentiteiten
RSVZ-Globaal Beheer
Gewone dotatie van de Staat
Evenwichtsdotatie van de Staat
Stelsels buiten Globaal Beheer
Dotaties van de Staat
Toelagen van de deelentiteiten
Overheidspensioenen
Totaal

2016

∆20172016

2017

%

7.927,1

8.071,3

6.622,7

-1.448,6

-17,95

6.359,9

6.494,6

1.958,3

-4.536,3

-69,85

0,0

0,0

3.202,3

3.202,3

-

1.567,2

1.576,7

1.462,1

-114,6

-7,27

1.383,6

1.412,7

370,1

-1.042,6

-73,80

1.383,6

1.412,7

370,1

-1.042,6

-73,80

0,0

0,0

0,0

0,0

-

306,1

284,8

580,4

295,6

103,79

306,1

284,8

434,7

149,9

52,63

0,0

0,0

145,7

145,7

-

0,0

10.768,3

11.261,4

493,1

4,58

9.616,8

20.537,1

18.834,6

-1.702,5

-8,29

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2018
Alternatieve financiering door de Staat
De ontvangsten uit de alternatieve financiering (de aan de sociale zekerheid overgedragen fiscale ontvangsten) bedragen in 2017 13.649,8 miljoen euro, een stijging met 39,52 %
(3.866,3 miljoen euro) tegenover 2016. Zoals aangegeven in het vorige punt, is die toename
het gevolg van de gewijzigde financiering van de sociale zekerheid12. Vanaf 2017 neemt de
10 Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
11 Bij de opmaak van de begroting wordt een voorlopig bedrag bepaald. Het definitieve bedrag, dat wordt vastgesteld na afloop van het begrotingsjaar, houdt rekening met een aantal elementen, zoals de bijdrage tot de realisatie van de begrotingsdoelstellingen (= regeringsmaatregelen) en de effecten van de strijd tegen de sociale fraude
(artikelen 23 en 24 van de voormelde wet van 18 april 2017).
12 Hoofdstuk 3 in dit deel gaat dieper in op de evolutie van de middelen uit alternatieve financiering.
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Staat, via de alternatieve financiering, opnieuw een deel van de uitgaven van het RIZIVGeneeskundige Verzorging ten laste. Die financiering was sinds 2015 weggevallen, omdat de
behoeften van het RIZIV door de zesde staatshervorming waren gedaald.
2.2
Uitgaven
In 2017 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 95.478,8 miljoen euro.
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)
2015
Prestaties

2016

2017

∆2017-2016

%

69.604,9

82.913,5

85.260,3

2.346,8

2,83

Werkingskosten

2.160,1

2.185,9

2.212,7

26,8

1,23

Andere uitgaven

6.657,1

8.124,3

8.005,8

-118,5

-1,46

78.422,1

93.223,7

95.478,8

2.255,1

2,42

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2018
Van de uitgaven in de sociale zekerheid is 89,30 % bestemd voor 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
47,80 % van de uitgaven voor prestaties, het RSVZ-Globaal Beheer 4,84 %, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 28,44 % en het stelsel van de overheidspensioenen 18,12 %. De
stelsels buiten Globaal Beheer vertegenwoordigen 0,80 % van de uitgaven.
De rubriek "Andere uitgaven" omvat onder meer de structurele bijdrageverminderingen
bij de RSZ-Globaal Beheer (1.980,5 miljoen euro of 24,74 % van het totaal), het aandeel
van de Staat in de kosten van de ziekenhuizen (1.866,6 miljoen euro of 23,32 % van het totaal), de uitgaven voor internationale verdragen van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging
(855,3 miljoen euro of 10,68 % van het totaal) of de uitgaven voor pensioenen in het stelsel
van de plaatselijke en provinciale overheden, die worden betaald door een voorzorginstelling (869,7 miljoen euro of 10,86 % van het totaal). Het grootste deel van de uitgaven in die
rubriek wordt betaald door de RSZ-Globaal Beheer (41,40 %), het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging (41,21 %) en het stelsel van de overheidspensioenen (12,04 %).
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Grafiek 3 – Evolutie van de uitgaven voor prestaties, per soort (in miljoen euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Sociale Zekerheid
2.2.1 Uitgaven voor geneeskundige verzorging
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in
2017 24.248 miljoen euro, een stijging met 2,74 % (647,3 miljoen euro) tegenover 2016. Ze
liggen 426,7 miljoen euro lager dan de aangepaste begrotingsdoelstelling (24.674,7 miljoen
euro).
2.2.2 Uitgaven voor pensioenen13
RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven in verband met de werknemerspensioenen bedragen 25.233,2 miljoen euro in
2017 (+1.168,3 miljoen euro of +4,85 %).
De rust- en overlevingspensioenen vertegenwoordigen 95 % van de prestaties. Ze belopen
24.049 miljoen euro in 2017 (+1.130,4 miljoen euro of 4,93 %). De toename ervan vloeit voornamelijk voort uit:
•
•
•

de nettostijging met 37.632 eenheden van het aantal gerechtigden (+44.359 rustpensioenen en -6.727 overlevingspensioenen);
de indexering van de pensioenen sinds juni 2017;
de stijging van het gemiddelde gestorte pensioenbedrag (met inbegrip van de pensioenbonus).

13 Het aantal pensioenen is in 2016 aanzienlijk gestegen omdat de overheidspensioenen voor de eerste keer mee in
rekening werden gebracht. Tot 2015 werden die opgenomen in sectie 21 van de algemene uitgavenbegroting.
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RSVZ-Globaal Beheer
De uitgaven voor zelfstandigenpensioenen bedragen 3.664,3 miljoen euro in 2017 (+158,5 miljoen euro of +4,52 %).
Die toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de uitgaven voor rustpensioenen met 5,64 % (+146,8 miljoen euro). Ten opzichte van 2016 zijn er 10.513 rustpensioenen bij gekomen (+2.32 %), de gemiddelde vergoeding steeg met 9,24 %14.
Overheidspensioenen
In 2017 bedragen de uitgaven voor overheidspensioenen15 15.451,3 miljoen euro (+568,6 miljoen euro of +3,82 %).
In het stelsel van de openbare sector 16 bedragen de rustpensioenen 10.563,8 miljoen euro in
2017 (+405,4 miljoen euro of +3,99 %). Die toename vloeit voornamelijk voort uit:
•

•
•

de stijging met 252,4 miljoen euro (+4,02 %) van de rustpensioenen van de leerkrachten,
die 61,91 % vertegenwoordigen van de totale uitgaven (6.531,3 miljoen euro) door het toegenomen aantal pensioenen (+1,16 %) en het hogere gemiddelde bedrag van de ingaande
pensioenen;
de stijging van de burgerlijke rustpensioenen17 met 72,8 miljoen euro (+4,67 %) doordat
het aantal pensioenen is toegenomen (+3,08 %);
de stijging van de rustpensioenen van de militairen met 47,1 miljoen euro (+4,76 %) door
het toegenomen aantal pensioenen (+3,33 %).

In het stelsel van de NMBS stijgen de rustpensioenen met 58,1 miljoen euro (+6,65 %). De
verschillende pensioenhervormingen, die onder meer betrekking hebben op de voorwaarden over de duur van de loopbaan of de pensioenleeftijd, hebben minder gevolgen voor dit
pensioenstelsel dan voor andere.
De rustpensioenen en de overlevingspensioenen van het stelsel van het gesolidariseerd
pensioenfonds van de plaatselijke besturen stijgen met 90,4 miljoen euro (+5,73 %) doordat
het aantal pensioenen is toegenomen (+3,97 %).

14 De pensioenbonus is geïntegreerd in de gemiddelde vergoeding van 2017; dit was niet het geval in 2016.
15 De FPD beheert verschillende stelsels van overheidspensioenen:
•
de pensioenen ten laste van de Schatkist (stelsel van de overheidssector);
•
de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten;
•
de arbeidsongevallenrenten
•
de pensioenen van de personeelsleden van de NMBS
•
de rustpensioenen van de personeelsleden van de parastatale instellingen die tot de consolidatieperimeter
van de federale Staat behoren en van de gemeenschappen en de gewesten die zijn aangesloten bij het pensioenstelsel van de wet van 28 april 1958;
•
de pensioenen die de FPD beheert en uitbetaalt voor rekening van besturen of voorzorgsinstellingen
•
de pensioenen van vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die
zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de plaatselijke besturen
•
het Fonds voor de Pensioenen van de Federale Politie.
16 Het stelsel van de openbare sector omvat voornamelijk de pensioenen van de personeelsleden van de federale
overheidsdiensten, de ministeries van de gemeenschappen en de gewesten, het onderwijs, bpost, Proximus, de
militairen, ex-rijkswachters en leden van de gerechtelijke politie.
17 Deze worden betaald aan de ambtenaren van de FOD’s, de gemeenschappen en de magistratuur.

28

2.2.3

Uitgaven voor werkloosheid

RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven voor werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen met
bedrijfstoeslag 18 en uitkeringen voor loopbaanonderbreking en voor tijdskrediet19) bedragen
7.301,9 miljoen euro. De daling ervan (-10,1 % ten opzichte van 2016) wordt verklaard door
een algemene vermindering bij de uitkeringsposten:
•
•
•
•

De kosten voor werkloosheidsuitkeringen bedragen 5.500 miljoen euro in 2017, ten opzichte van 5.902,3 miljoen euro in 2016 (-6,81 %).
De kosten voor werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag bedragen 1.268,6 miljoen
euro in 2017, ten opzichte van 1.404,6 miljoen euro in 2016 (-9,68 %).
De kosten voor tijdskrediet belopen 533,3 miljoen euro in 2017, ten opzichte van 536,8
miljoen euro in 2016 (-0,65 %).
De uitgaven voor loopbaanonderbreking, die voorheen behoorden tot de uitgaven van
het Globaal Beheer, werden op 1 januari 2017 geïntegreerd in het stelsel buiten Globaal
Beheer (-262,2 miljoen euro).

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 genomen.
Buiten de RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven voor loopbaanonderbreking van federale ambtenaren werden op 1 januari 2017 geïntegreerd in de uitgaven buiten Globaal Beheer. In 2017 bedragen ze 262,2 miljoen
euro.
De uitgaven voor outplacement bedragen 7,3 miljoen euro ten opzichte van 14,4 miljoen
euro in 2016. De uitgaven kunnen schommelen in de tijd aangezien het aantal ingediende
dossiers van jaar tot jaar varieert.
2.2.4 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
In 2017 bedragen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 8.210,1 miljoen euro,
een stijging met 4,72 % tegenover 2016. Van de totale uitgaven wordt 7.751,2 miljoen euro
besteed door de RSZ-Globaal Beheer en 458,9 miljoen euro door het RSVZ-Globaal Beheer.
RSZ-Globaal Beheer
Het aantal vergoede uitkeringsdagen voor de primaire arbeidsongeschiktheid, de invaliditeit en de moederschapsrust samen is in 2017 gestegen met 2,59 % tegenover 2016. De
stijging is het gevolg van een toename met 4,24 % van het aantal vergoede dagen in de
invaliditeit (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid). De toename van de actieve
bevolking, de vergrijzing van de arbeidspopulatie alsook de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen (tot 2009) doet het aantal invaliden toenemen.

18 De vroegere brugpensioenen.
19 Het tijdskrediet maakt deel uit van de regelgeving omtrent loopbaanonderbreking en is uitsluitend van toepassing
op werknemers die in dienst zijn bij een werkgever uit de privésector.
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Musculoskeletale aandoeningen en vooral psychische problemen zijn de belangrijkste oorzaken voor die toename.
In de primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) en de moederschapsuitkeringen is het aantal vergoede uitkeringsdagen in 2017 daarentegen gedaald met
respectievelijk 1,17 % en 2,84 % tegenover 2016. Ondanks die daling liggen de uitgaven voor
de primaire arbeidsongeschiktheid 18,7 miljoen euro hoger dan in 2016, omdat de gemiddelde dagvergoeding is gestegen. In de moederschapsverzekering zijn de uitkeringen gedaald
met 8,3 miljoen euro, omdat er minder uitkeringsdagen zijn vergoed.
RSVZ-Globaal Beheer
Bij de zelfstandigen is het aantal vergoede uitkeringsdagen voor primaire arbeidsongeschiktheid in 2017 gedaald met 2 % tegenover 2016. Bij de uitkeringen voor invaliditeit is het
aantal vergoede dagen daarentegen met 2,93 % gestegen. De oorzaken zijn dezelfde als in
het stelsel van de werknemers.

3

Kastoestand en reserves

3.1

Thesaurie van de Globale Beheren

3.1.1 RSZ-Globaal Beheer
De maandelijkse gemiddelde dagsaldi liggen in 2017 systematisch lager dan in 2016. Voor het
volledige jaar bedraagt het gemiddelde dagsaldo -2 miljard euro (in 2016: -1,4 miljard euro).
Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo van
de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.
Grafiek 4 – Gemiddeld maandelijks dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2016 en 2017 (in euro)
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De bewegingen van de saldi volgen dezelfde evolutie als in 2016, maar de saldi zijn het hele
jaar negatiever. Zo liggen de laagste saldi bijna een miljard euro lager dan in 2016. Deze
neerwaartse verschuiving is het gevolg van de laattijdige goedkeuring van de nieuwe financieringswet20 en de verrekening van de saldi bij de inwerkingtreding van die wet.
De kastoestand van de RSZ-Globaal beheer vertoonde op 31 december 2017 een saldo van
-1.234 miljoen euro. Dat is een verbetering met 77 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2016 (-1.311 miljoen euro).
De RSZ-Globaal Beheer financiert zijn tekorten met leningen op korte termijn. Daarvoor
kan hij een beroep doen op leningen bij het Agentschap van de Schuld21, repo’s22 en op de
portefeuille of het trekkingsrecht op schatkistbons23. Terwijl de RSZ-Globaal Beheer zich
in 2016 vooral financierde met leningen bij het Agentschap van de Schuld, is dit in 2017 niet
meer het geval. Het aandeel van de leningen daalde van 54,4 % in 2016 naar 43,2 % in 2017,
terwijl het aandeel van de repo’s steeg van 33,5 % tot gemiddeld 48,8 %. Ongeveer 8 % werd
gefinancierd met thesauriebewijzen.
De gemiddelde rentevoet van de verschillende financieringsmechanismen lag in 2017 op
-0,25 % (in 2016: -0,17 %). De financiering van de tekorten heeft in 2017 5,63 miljoen euro
aan opbrengsten opgeleverd. Dit is 3,34 miljoen euro (+126,10 %) meer dan in 2016, waar er
in de eerste jaarhelft nog kosten waren in plaats van opbrengsten.
3.1.2

RSVZ- Globaal Beheer

Tabel 4 – Evolutie van de kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december
(in miljoen euro)
Bedragen
Aangehouden op dx

2015

2016

2017

14,5

648,2

1.430,5

Beleggingen

2.122,0

1.226,7

500,0

Totale beschikbare middelen

2.136,5

1.874,9

1.930,5

Bron: RSVZ, document RB Financiën 897/6513 financiële rapportering op 31 december 2017, document RB Financiën 870/6374 financiële rapportering op 31 december 2016 en document RB Financiën
843/6248 kastoestand op 31 december 2015
Op 31 december 2017 had het RSVZ 1.930,5 miljoen euro aan beschikbare middelen. Dat is
3 % meer dan op 31 december 2016.

20 Door de duur van de parlementaire behandeling werd de wet houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid pas gepubliceerd op 28 april 2017 (wet van 18 april 2017).
21 De RSZ heeft een 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 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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In 2017 heeft het RSVZ in totaal 16.011,32 euro intrest op zijn bankrekeningen geïnd, tegenover 394.510 euro in 2016 en 1,8 miljoen euro in 2015. Die daling valt te verklaren door de
lage intrestvoeten.
Op 29 december 2017 (de laatste werkdag) beschikte het RSVZ over een langetermijnbelegging van 500 miljoen euro 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. Die belegging is gebeurd tegen een intrestvoet van nul en kosteloos.
3.2

Langetermijnfinanciering en reserves van de Globale Beheren

3.2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds is samengesteld uit lineaire obligaties (OLO’s). Deze portefeuille wordt
beheerd door vier onafhankelijke beheerders. De beheerders ontvingen hiervoor in 2017 een
beheersvergoeding van ongeveer 230.000 euro per kwartaal.
Het reservefonds had op 31 december 2017 een inventariswaarde van 6.000 miljoen euro. De
waarde van de portefeuille is in 2017 lichtjes gedaald met 0,44 miljoen euro. De beheerders
realiseerden in 2017 een rendement van -0,01 %. Dat is het laagste rendement sinds het
ontstaan van de portefeuille.
3.2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds)25 is voor
90 % eigendom van de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % van het RSVZ-Globaal Beheer26.
Op 31 december 2017 bevatte het Fonds 1.172,6 miljoen euro aan gestorte bedragen (+1,1 miljoen euro tegenover 2016).
Met het beheer van het Toekomstfonds is in 2017 een resultaat behaald van -2,6 miljoen euro.
Daardoor is de totale waarde van het fonds gedaald tot 1.706 miljoen euro (1.707,5 miljoen euro in 2016). Sinds de oprichting van het Toekomstfonds in 2006 is 533,4 miljoen euro
aan beleggingsopbrengsten gerealiseerd. Het Toekomstfonds realiseerde over het hele jaar
2017 een rendement van -0,12 %.
Eind 2017 is bijna de hele portefeuille belegd in lineaire obligaties. Een zeer klein bedrag
aan liquiditeiten wordt beschikbaar gehouden.
3.2.3 Obligatieportefeuilles van het RSVZ-Globaal Beheer
In oktober 2015 investeerde het RSVZ in twee obligatieportefeuilles waarvan het discretionaire beheer werd toevertrouwd aan twee financiële instellingen. Bedoeling was om te
investeren in lineaire obligaties uitgegeven door de Staat. Op 31 december 2016 bedroegen de geïnvesteerde bedragen van die portefeuilles 1.150 miljoen euro. Op respectievelijk
1 juni 2017 en 20 december 2017 werden twee bedragen van 50 miljoen euro toegevoegd.

24 De artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
25 Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
26 Artikel 114 van de programmawet van 22 december 2008.
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Op 31 december 2017 beliep de marktwaarde van de twee portefeuilles 1.272,1 miljoen euro.
3.2.4 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 2017 had dat
fonds een waarde van 2.961 miljoen euro. Dat is 316,6 miljoen euro meer dan de waarde van
31 december 2016. Dat verschil vertegenwoordigt het positief resultaat van het dienstjaar,
verminderd met het bedrag toegewezen aan het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (3,5 miljoen euro).
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 begroting
1

Uitvoering van de begroting

1.1

Saldi 2017

Tabel 5 – Vergelijking van de begrotingssaldi (in miljoen euro)
Initiële
begroting 2017

Aangepaste
begroting 2017

RSZ-Globaal Beheer

47,4

78,7

585,9

RSVZ-Globaal Beheer

0,0

187,0

255,5

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

0,0

0,0

33,3

137,2

-10,8

39,6

1,0

0,0

29,0

185,6

254,9

943,3

Stelsels buiten Globaal Beheer
Overheidspensioenen
Totaal

Realisaties
2017

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
In 2017 vertoont de uitvoering van de begroting van de sociale zekerheid een positief saldo
van 943,3 miljoen euro. Het gunstigere saldo ten opzichte van de aangepaste begroting is
vooral het gevolg van de hogere socialezekerheidsbijdragen van de RSZ-Globaal Beheer en
het RSVZ-Globaal Beheer en van de lagere uitgaven voor prestaties door de RSZ-Globaal
Beheer.
De volgende punten geven toelichting bij de ontvangsten en uitgaven van elk van de stelsels. In de toelichting worden de realisaties vergeleken met de cijfers van de aangepaste
begroting, tenzij anders bepaald.
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1.2

RSZ-Globaal Beheer

1.2.1

Ontvangsten

Tabel 6 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de ontvangsten van de RSZ-Globaal
Beheer (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Bijdragen
Dotaties en toelagen van de
overheden
Alternatieve financiering
door de Staat
Andere ontvangsten
Totaal

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ realisaties/
aangepast

%

48.393,0

48.418,4

48.995,7

577,3

1,19

6.030,9

6.608,9

6.622,6

13,7

0,21

11.789,5

11.550,7

11.523,6

-27,1

-0,23

2.660,6

2.505,2

2.370,4

-134,8

-5,38

68.874,0

69.083,2

69.512,3

429,1

0,62

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
De stijging van de ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer is het gevolg van de toename
van de bijdragen (+1,19 %) en de toelagen van de overheden (+0,21 %).
De inkomsten van de rubriek “Andere ontvangsten” liggen 5,38 % lager dan geraamd. Die
rubriek bestaat in hoofdzaak uit de inkomsten van de bijzondere bijdrage voor de sociale
zekerheid (1.209,5 miljoen euro), de stortingen van de arbeidsongevallenverzekeraars aan
Fedris (296,9 miljoen euro) en de inkomsten van de portefeuille van het Globaal Beheer en
het Toekomstfonds (208,6 miljoen euro)27.

27 Die inkomsten bestaan uit de intresten en uit de gerealiseerde en niet-gerealiseerde meerwaarden.
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1.2.2

Uitgaven

Tabel 7 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer
(in miljoen euro)
Initiële
Aangepaste
begroting 2017 begroting 2017
Prestaties

Realisaties Δ realisaties/
2017
aangepast

%

40.818,4

40.952,9

40.752,0

-200,9

-0,49

24.828,3

24.946,0

25.233,2

287,2

1,15

Werkloosheid

7.618,5

7.549,5

7.301,9

-247,6

-3,28

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

7.907,2

7.950,3

7.751,2

-199,1

-2,50

Arbeidsongevallen
en beroepsziekten

471,4

464,9

457,6

-7,3

-1,57

9,2

9,2

8,1

-1,1

-11,96

133,8

133,0

0,0

-133,0 -100,00

-150,0

-100,0

0,0

100,0 -100,00

Werkingskosten

1.089,4

1.098,4

1.057,5

-40,9

-3,72

Andere uitgaven

26.918,8

26.953,2

27.116,9

163,7

0,61

Totaal

68.826,6

69.004,5

68.926,4

-78,1

-0,11

Pensioenen

Mijnwerkers en
zeevarenden
Welvaartsenveloppe
Niet-verdeelde
uitgaven

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
Welvaartsenveloppe
De welvaartsenveloppe werd verdeeld over de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten.
Pensioenen
Het verschil tussen de uitgaven en de ramingen (+287,2 miljoen euro of +1,15 %) wordt voornamelijk verklaard door de stijging van het gemiddelde pensioenbedrag in juni 2017. Dat
bedrag is toegenomen doordat de prestaties sneller geïndexeerd waren dan gepland en het
aantal gerechtigden hoger was dan geraamd.
Werkloosheid
Het verschil tussen de uitgaven en de ramingen (-247,6 miljoen euro of -3,28  %) wordt verklaard
door een kleiner aantal vergoede uitkeringsgerechtigden dan werd geraamd, zowel voor het
stelsel werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag als voor het tijdskredietstelsel.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen liggen 199,1 miljoen euro (-2,50 %)
onder de ramingen. Dat is het gevolg van een daling van het aantal uitkeringsdagen met
-3,15 %. Het effect van die daling wordt voor een deel gecompenseerd door de lagere weerslag van de besparingen die in 2016 en 2017 zijn opgelegd (+52,2 miljoen euro)28 en doordat
de index vroeger dan verwacht werd overschreden (+39,1 miljoen euro).

28 Zie ook de punten 2 en 3 van dit hoofdstuk.
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1.3

RSVZ-Globaal Beheer

1.3.1

Ontvangsten

Tabel 8 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de ontvangsten van het RSVZ-Globaal
Beheer (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Bijdragen
Dotaties van de Staat
Alternatieve financiering
door de Staat
Andere ontvangsten
Totaal

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ realisaties/
aangepast

%

4.034,0

4.330,3

4.391,0

60,7

1,40

378,6

370,1

370,1

0,0

0,00

2.204,4

2.133,0

2.126,2

-6,8

-0,32

46,5

43,1

48,0

4,9

11,37

6.663,5

6.876,5

6.935,3

58,8

0,86

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
Ondanks de daling van het bijdragepercentage29 blijven de ontvangsten uit sociale bijdragen van zelfstandigen toenemen, net als het aantal zelfstandigen: in 2017 kwamen er
29.241 zelfstandigen bij (+2,76 %).
1.3.2

Uitgaven

Tabel 9 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de uitgaven van het RSVZ-Globaal
Beheer (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Prestaties

Aangepaste
Δ
Realisaties
begroting
realisaties/
2017
2017
aangepast

%

4.117,0

4.135,1

4.131,0

-4,1

-0,10

3.610,9

3.627,6

3.664,3

36,7

1,01

464,2

467,5

458,9

-8,6

-1,84

Overige uitkeringen

12,4

21,8

7,8

-14,0

-64,22

Welvaartsenveloppe

17,5

17,5

0,0

-17,5

-100,00

Niet-verdeelde uitgaven

12,0

0,7

0,0

-0,7

-100,00

Werkingskosten

98,9

98,4

91,5

-6,9

-7,01

Andere uitgaven

2.447,6

2.456,0

2.457,3

1,3

0,05

Totaal

6.663,5

6.689,5

6.679,8

-9,7

-0,15

Pensioenen
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)

29 Vanaf 1 januari 2016 betalen zelfstandigen minder sociale bijdragen. Het percentage van de sociale bijdragen van
22 % met betrekking tot het deel van het beroepsinkomen dat minder bedraagt dan of gelijk is aan het intermediair
plafond, is immers geleidelijk aan gedaald: 21,5 % in 2016, 21 % in 2017 en 20,5 % vanaf 2018.
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De belangrijkste verschillen tussen de uitgaven en de ramingen zijn de vermindering van
de welvaartsenveloppe (-17,5  miljoen euro) en van de overige uitkeringen (-14 miljoen euro)
alsook de toename van de pensioenuitgaven (+36,7 miljoen euro).
Welvaartsenveloppe
De welvaartsenveloppe werd verdeeld over de pensioenen, de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en het overbruggingsrecht30.
Pensioenen
De pensioenuitgaven liggen iets hoger dan de ramingen omdat meer uitgaven werden gedaan voor de pensioenbonus, door een stijging van de gemiddelde pensioenbedragen en
door wijzigingen van de toekenning van het vervroegd pensioen31.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het stelsel van de zelfstandigen liggen 8,6 miljoen euro (1,84 %) lager dan geraamd. Dit komt omdat het aantal uitkeringsdagen onder de ramingen ligt en omdat de meeruitgaven voor de verlenging van het moederschapsverlof met vier weken 2,9 miljoen euro lager liggen dan geraamd. Die evolutie wordt
voor een deel gecompenseerd door de meeruitgaven doordat sommige regeringsmaatregelen die in 2016 of 2017 in werking moesten treden niet zijn uitgevoerd32 (+1,3 miljoen euro).
Overige uitkeringen
De uitgaven voor faillissementsuitkeringen belopen 7,4 miljoen euro, terwijl de aangepaste
ramingen 20,6 miljoen euro bedroegen.
1.4

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.4.1

Ontvangsten

Tabel 10 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Bijdragen

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ realisaties/
aangepast

%

1.220,6

1.220,6

1.220,6

0,0

0,00

Andere ontvangsten

27.240,4

27.328,3

27.328,3

0,0

0,00

Totaal

28.461,0

28.548,9

28.548,9

0,0

0,00

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)

30 Het overbruggingsrecht (de vroegere “sociale verzekering in geval van faillissement”) houdt een financiële prestatie in alsook een aantal sociale rechten voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteiten om bepaalde redenen
stopzetten.
31 Verdere uitzonderingen op de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen zijn in 2017 van kracht geworden.
32 Het betreft drie maatregelen: het bestrijden van domiciliefraude (0,7 miljoen euro), de Noorse maatregel (0,5 miljoen euro) en het terugvorderen van onterecht uitgekeerde uitkeringen na overlijden (0,06 miljoen euro). Zie ook
de punten 2 en 3 van dit hoofdstuk.
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De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging liggen 87,9 miljoen euro (0,31 %)
boven de ramingen van de initiële begroting. De FOD Sociale Zekerheid heeft de ramingen
van de aangepaste begroting 2017 opgenomen als realisaties, omdat het RIZIV nog geen
nieuwe informatie heeft bezorgd.
1.4.2

Uitgaven

Tabel 11 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Prestaties

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ realisaties/
aangepast

%

24.627,2

24.674,7

24.248,0

-426,7

-1,73

Werkingskosten

950,7

954,0

954,0

0,0

0,00

Andere uitgaven

2.883,1

2.920,2

3.313,6

393,4

13,47

28.461,0

28.548,9

28.515,6

-33,3

-0,12

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
Die rubriek "Andere uitgaven" groepeert onder meer het gedeelte van de uitgaven voor de
ziekenhuizen ten laste van de Staat (1.866,6 miljoen euro), de bedragen gevorderd van het
RIZIV door het buitenland in het kader van de internationale verdragen (855,3 miljoen
euro) en de uitgaven voor de ondersteuning van de medische en paramedische beroepen
(434,4 miljoen euro33).
1.4.2.1
Evolutie van de globale begrotingsdoelstelling
Bij de opmaak van de begroting 2017 (oktober 2016) heeft de regering de globale begrotingsdoelstelling voor de geneeskundige verzorging vastgesteld op 24.627,2 miljoen euro.
Om te waarborgen dat de verwachte uitgaven binnen het groeipad (begrotingsdoelstelling)
zouden blijven, moest 894,2 miljoen euro worden bespaard34.
Bij de begrotingscontrole in april 2017 is de globale begrotingsdoelstelling opgetrokken
tot 24.674,7 miljoen euro (+47,5 miljoen euro). Die verhoging dekt enerzijds de vervroegde
overschrijding van de spilindex (28,2 miljoen euro) en anderzijds de uitgaven voor twee
nieuwe maatregelen: de opening van het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) Antwerpen (12,3 miljoen euro) en de uitvoering van het masterplan internering (6,7 miljoen euro).

33 Het betreft met name het aandeel van het RIZIV in het pensioen van artsen en tandartsen en andere paramedische
beroepen, de premie voor de stagemeesters en de uitgaven voor het sociaal akkoord voor de gezondheidszorgen
(dat onder andere de bijdrage van het RIZIV tot de tweede pensioenpijler regelt voor personeelsleden in de federale zorginstellingen).
34 Bij de verdeling van de besparingen in de partiële begrotingsdoelstellingen komt het RIZIV aan een besparing van
895,5 miljoen euro. Zie punt 2.7 van dit hoofdstuk.
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De begrotingsdoelstelling bevat bedragen die zijn ingeschreven als geblokkeerde marges of
als budgettaire correcties. Die marges en correcties zijn in 2017 goed voor 423,1 miljoen euro
en hebben betrekking op35:
•

•

•
•

48 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);
168,5 miljoen euro aan onderbenuttingen;
93,8 miljoen euro aan gereserveerde bedragen.

Daardoor bedraagt het gedeelte van de begrotingsdoelstelling dat kan worden besteed aan
de terugbetaling van prestaties (d.i. het beschikbare gedeelte) 24.251,6 miljoen euro.
Realisaties voor 2017
De uitgaven bedragen in 2017 24.248 miljoen euro, wat 426,7 miljoen euro minder is dan de
aangepaste globale begrotingsdoelstelling (24.674,7 miljoen euro). Als de uitgaven worden
vergeleken met het beschikbare gedeelte (24.251,6 miljoen euro) van de begrotingsdoelstelling, bedraagt het overschot in 2017 3,6 miljoen euro.
In bijna alle partiële begrotingsdoelstellingen worden onderschrijdingen opgetekend. De
onderschrijdingen zijn het grootst bij de honoraria van artsen (100,8 miljoen euro), tandheelkundigen (33,1 miljoen euro) en verpleegkundigen (34,5 miljoen euro) en bij de uitgaven voor de verpleegdagprijs (61,9 miljoen euro), de revalidatie (31,9 miljoen euro) en de
bandagisten (20,3 miljoen euro).
Daarentegen is de partiële begrotingsdoelstelling voor de farmaceutische specialiteiten
met 258,9 miljoen euro overschreden. Als gevolg daarvan treedt het mechanisme van de
clawback in werking en moeten de geneesmiddelenbedrijven het RIZIV 101,3 miljoen euro
betalen. Die betaling gebeurt door een heffing van 3,29 % op hun omzet37. De opbrengst van
die heffing wordt niet afgetrokken van de uitgaven voor geneesmiddelen.

35 Voor de volledigheid: die uitgaven zijn niet 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 voor een deel worden gefinancierd
door de federale Staat (en daardoor bij het RIZIV worden opgenomen in een rubriek buiten de globale begrotingsdoelstelling). Ook (een deel van) de werkingskosten voor het Fonds voor de Medische Ongevallen wordt opgenomen in de begrotingsdoelstelling, terwijl de uitgaven daarvoor buiten de begrotingsdoelstelling worden geboekt.
37 Ministerieel besluit van 21 december 2017 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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De compensaties die de geneesmiddelenbedrijven in het kader van de overeenkomsten “artikel 111 (81)”38 in 2017 hebben betaald (273,4 miljoen39), zijn daarentegen wel al afgetrokken van de uitgaven. Het gaat om overeenkomsten die het RIZIV sluit met de geneesmiddelenbedrijven over de verdeling van het financiële risico voor de vergoeding van nieuwe
geneesmiddelen (d.i. het risico dat de uitgaven voor het RIZIV hoger liggen dan de ramingen) tussen de twee partijen. Die regeling mag alleen worden toegepast als de Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) 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 dodelijke
aandoening waarvoor nog geen therapeutisch alternatief bestaat).
1.4.2.2
Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
Het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
(ziekenfondsen) moet hen responsabiliseren voor de uitgavenevolutie in de geneeskundige
verzorging. Het houdt in dat de uitgaven van de ziekenfondsen worden vergeleken met hun
aandeel in de begrotingsdoelstelling. Bij een overschot hebben ze recht op 25 % van dat
overschot (boni), bij een tekort moeten zij 25 % zelf ten laste nemen (mali). De boni komen
terecht in de bijzondere reservefondsen en kunnen enkel worden gebruikt om latere mali
te dekken 40.
Die bijzondere reservefondsen bevatten gecumuleerd 706,3 miljoen euro aan boni (toestand na de goedkeuring van de rekeningen 2013)41.

38 Verwijzing naar artikel 111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (oud artikel 81 van het koninklijk besluit van
21 december 2001) dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het RIZIV regelt.
39 Bij de opmaak van de begroting raamde het RIZIV die compensaties op 238 miljoen euro.
40 Zie 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, www.rekenhof.be.
41 Algemene Raad van het RIZIV, Verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging – globale afsluiting van de
rekening 2013, nota nr. 2016/088.
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Voorlopige afsluiting voor 2017
De volgende tabel geeft een raming van de boni/mali voor de verzekeringsinstellingen voor
de nog niet-afgesloten jaren.
Tabel 12 – Raming van de boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen (of de mali) van de verzekeringsinstellingen (in miljoen euro)
2013

2014

2015

2016

2017

Globale begrotingsdoelstelling

26.676,6

27.861,6

23.851,8

23.812,6

24.674,7

Uitgaven die het RIZIV
rechtstreeks ten laste neemt

-1.462,1

-1.970,2

-608,7

-645,4

-697,5

-63,2

-139,1

-120,2

-141,1

-69,0

78,5

35,4

In de partiële
begrotingsdoelstellingen
gereserveerde bedragen(1)
Meerontvangsten
“overeenkomsten artikel 111”
(voordien 81)(2)
Door de
verzekeringsinstellingen te
besteden bedrag
Uitgaven van de
verzekeringsinstellingen
Tegoed/tekort
Aandeel van 25 % dat bij de
opmaak van de rekeningen
moet worden verrekend

25.151,3

25.752,3

23.122,9

23.104,6

23.943,6

-24.950,8

-25.520,7

-23.415,6

-23.256,1

-23.938,9

200,5

231,6

-292,6

-151,5

4,7

50,1

57,9

-73,2

-37,8

1,2

(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)42.

(2)

I n de begroting 2017 raamde het RIZIV de ontvangst uit compensaties voor “overeenkomsten artikel 81” op
238 miljoen euro. In werkelijkheid betaalde de geneesmiddelenindustrie 273,4 miljoen euro in 2017. Het verschil
(35,4 miljoen euro) wordt afgetrokken van het door de verzekeringsinstellingen te besteden bedrag43.

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; RIZIV, nota van de Algemene Raad nr. 2017/035 - Voorschot
op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2016; RIZIV, nota van de Algemene Raad nr.
2018/017 - Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2017
De ziekenfondsen hebben in 2017 samen 4,7 miljoen euro minder uitgegeven dan was toegestaan.

42 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, www.rekenhof.be.
43 Overeenkomstig artikel 197, § 3ter van de Ziekteverzekeringswet.
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1.5

Stelsels buiten Globaal Beheer

1.5.1

Ontvangsten

Tabel 13 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de ontvangsten van de stelsels buiten
het Globaal Beheer (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Bijdragen

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ
realisaties/
aangepast

%

2.787,6

206,4

194,1

-12,3

-5,96

Dotaties en toelagen
van de overheden

501,1

552,2

580,4

28,2

5,11

Andere ontvangsten

244,2

414,6

415,0

0,4

0,10

3.532,9

1.173,2

1.189,5

16,3

1,39

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
Op 1 januari 2017 werd het beheer van het gesolidariseerd pensioenfonds van de tak van
de provinciale en plaatselijke besturen overgedragen van het stelsel buiten Globaal Beheer
naar de pensioenen van de openbare sector. Dit is de voornaamste reden voor het verschil
van 2.581,2 miljoen euro tussen de initiële en de aangepaste begroting van de bijdragen.
De ontvangsten van de stelsels buiten Globaal Beheer liggen hoger dan de geraamde ontvangsten, voornamelijk omdat de subsidies van de Staat meer bedragen dan in de begrotingsramingen.
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1.5.2

Uitgaven

Tabel 14 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de uitgaven van de stelsels buiten het
Globaal Beheer (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Prestaties

Aangepaste
Realisaties Δ realisaties/
begroting
2017
aangepast
2017

%

2.939,5

727,9

677,9

-50,0

-6,86

2.579,3

349,4

338,2

-11,2

-3,21

Fedris Kapitalisatie

19,3

19,4

17,5

-1,9

-9,79

Fedris Asbestfonds

14,4

13,8

14,7

0,9

6,52

Fedris lokale besturen

12,6

12,7

11,7

-1,0

-7,87

FMO

18,6

17,3

8,0

-9,3

-53,76

0,0

0,0

7,4

7,4

295,3

314,5

280,4

-34,1

0,0

0,8

0,0

Werkingskosten

35,5

32,5

51,2

18,7

57,54

Andere uitgaven

420,7

423,6

420,8

-2,8

-0,66

3.395,7

1.184,0

1.149,9

-34,1

-2,88

Lokale besturen

HZIV Oorlogsslachtoffers
RVA
tewerkstellingsopdrachten
Welvaartsenveloppe

Totaal

-10,84

-0,8 -100,00

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
Bij de RVA bedragen de uitgaven voor outplacement 7,3 miljoen euro en dus 25,7 miljoen
euro minder dan de ramingen.
1.6

Overheidspensioenen

1.6.1

Ontvangsten

Tabel 15 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de ontvangsten van de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Bijdragen
Toelagen van de overheden
Andere ontvangsten
Totaal

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ realisaties/
aangepast

%

2.628,1

4.744,8

4.716,3

-28,5

-0,60

11.282,5

11.231,0

11.261,4

30,4

0,27

90,5

405,8

531,6

125,8

31,00

14.001,1

16.381,6

16.509,3

127,7

0,78

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
Het verschil van 2.116,7 miljoen euro tussen de initiële en de aangepaste begroting van de
bijdragen wordt verklaard doordat de FPD het beheer van het gesolidariseerd pensioenfonds van de tak van de provinciale en plaatselijke besturen heeft overgenomen.
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De andere ontvangsten liggen 125,8 miljoen euro (31,00 %) hoger dan de ramingen. De
onderschatting betreft vooral de overdrachten vanuit het stelsel van de particuliere pensioenen naar het stelsel van de overheidspensioenen44.
Bij het stelsel van de openbare sector bedragen de overgedragen ontvangsten 52,8 miljoen
euro (+40,61 %) meer dan de ramingen (130,0 miljoen euro). De laattijdige inwerkingtreding
van de wet betreffende het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening
van het pensioen 45 heeft het immers mogelijk gemaakt de daartoe in dienst genomen contractuele werknemers toe te wijzen aan de dienst belast met de berekening van de overdrachten tussen het werknemers- en het ambtenarenstelsel. Door die versterking verliepen
de berekening en de overdracht van de ontvangsten naar het stelsel van de openbare sector
sneller.
Bij het stelsel van het gesolidariseerde pensioenfonds belopen de ontvangsten voor diezelfde overdrachten 62,0 miljoen euro (+48,64 %) meer dan de ramingen (127,5 miljoen euro).
1.6.2

Uitgaven

Tabel 16 – Vergelijking van de ramingen en de realisaties voor de uitgaven voor overheidspensioenen
(in miljoen euro)
Initiële
begroting
2017
Prestaties

Aangepaste
begroting
2017

Realisaties
2017

Δ realisaties/
aangepast

%

13.950,1

15.437,7

15.451,3

13,6

0,09

Werkingskosten

50,0

61,4

58,5

-2,9

-4,72

Andere uitgaven

0,0

882,5

970,5

88,0

9,97

14.000,1

16.381,6

16.480,3

98,7

0,60

Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2017: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting; voor de
voorlopige uitgaven: FOD Sociale Zekerheid (juli 2018)
In het stelsel van de openbare sector was de terugbetaling aan de Staat van het boni van
het voorgaande jaar (53,7 miljoen euro) niet ingeschreven op de begroting van de andere
uitgaven. In het stelsel van het gesolidariseerd fonds bedroeg de pensioenlast via de voorzorgsinstellingen overigens 834,1 miljoen euro, dat is 29,9 miljoen euro (+3,72 %) meer dan
geraamd.

44 Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector
en die van de privésector. Zie ook voetnoot 16 .
45 Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de
berekening van het pensioen, in werking getreden op 1 december 2017 in plaats van op 1 juni zoals gepland in de
aangepaste begroting.
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2

Regeringsmaatregelen

2.1
Inleiding
Bij de begrotingsopmaak 2017 en de begrotingscontrole in de loop van het boekjaar heeft de
regering een zeventigtal maatregelen genomen. Ze raamde de bijkomende ontvangsten en
besparingen van die maatregelen op 1,3 miljard euro.
Tabel 17 – Overzicht van de regeringsmaatregelen, per categorie (in miljoen euro)
Maatregelen
RSZ (ontvangsten)

Geraamde weerslag

Gekende weerslag (*)

62,3

3,4

Welvaartsenveloppe

143,6

143,6

Geneeskundige verzorging

910,7

798,5

RIZIV-uitkeringen

34,4

8,0

RVA

54,8

0,0

Pensioenen

76,7

0,6

Sociale fraude

50,2

9,6

1.332,7

963,7

Totaal
(*)

 eze kolom bevat de weerslag zoals die kan worden afgeleid uit de documenten. Maatregelen die zijn uitgevoerd,
D
maar waarvoor geen informatie beschikbaar is over de weerslag, zijn in dat bedrag niet begrepen.

Bron: Rekenhof
Om de weerslag te ramen heeft het Rekenhof zich gebaseerd op de oorspronkelijke begrotingsbeslissingen van de regering en de daarop uitgevoerde correcties. Maatregelen die in
een latere begrotingsbeslissing zijn geschrapt of vervangen, zijn daardoor niet begrepen in
het totaal.
Voor informatie over de werkelijke opbrengst of besparing als gevolg van de geplande maatregelen heeft het Rekenhof gebruik gemaakt van de verslagen van de Commissies Financiën
en Begroting van de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer46 en van de uitvoeringsrapportering van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging. Het heeft in dat kader ook
informatie gevraagd bij de openbare instellingen van sociale zekerheid en de beleidscellen
van de bevoegde ministers en staatssecretaris. Het ontwerpverslag is op 3 juli 2018 voor
commentaar voorgelegd aan de bevoegde ministers. Hun reacties zijn verwerkt in de tekst.
Hierna volgt een bespreking van de (financieel) belangrijkste begrotingsmaatregelen voor
2017 en van maatregelen uit vorige begrotingsjaren die op 30 juni 2017 (d.i. bij het afsluiten
van de teksten voor het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid) nog niet in werking waren
getreden. Een afzonderlijke tekst behandelt de maatregelen in de strijd tegen de sociale
fraude.

46 Opgericht door de artikelen 25 en 26 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid.

46

2.2
RSZ-bijdragen
De wet van 25 december 201647 breidt het systeem van de schuldvergelijking, dat de FOD
Financiën sinds 2004 toepast, uit tot de RSZ-bijdragen. Daardoor kan de RSZ een terugbetaling van belastingen waarop een werkgever recht heeft, gebruiken om openstaande
socialezekerheidsbijdragen aan te zuiveren. De gegevensuitwisseling tussen de RSZ en de
FOD Financiën, die de schuldvergelijking mogelijk maakt, is pas in september 2017 van
start gegaan door de latere ingebruikname van de computertoepassing. Tussen september
en december inde de RSZ op basis van die maatregel 3,4 miljoen euro, d.i. 35,9 miljoen euro
minder dan geraamd.
De regering heeft ook beslist de werkgeversbijdrage te verhogen voor alle werknemers die
vanaf 1 januari 2017 in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen (geraamde
opbrengst: 3 miljoen euro). De werkelijke opbrengst van die maatregel kan niet afzonderlijk
worden vastgesteld, omdat die is begrepen in het geheel van de bijdragen voor het stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Vier andere maatregelen met een weerslag op de bijdragen komen verder in deze tekst
aan bod. Drie maatregelen passen in het beleid voor het bevorderen van de werkgelegenheid (de maatregelen met betrekking tot de startersbanen, de vrijwillige overuren en de
e-commerce, zie punt 2.5.2). De vierde maatregel houdt verband met het systeem van de
werkverwijdering voor zwangere werkneemsters (zie punt 2.4).
2.3
Welvaartsenveloppe
Op verzoek van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven raamde het Federaal Planbureau in oktober 2016 het bedrag van de welvaartsenveloppe voor het stelsel van de werknemers, het stelsel van de zelfstandigen en
de stelsels van sociale bijstand op 331 miljoen euro voor 2017 en 667,9 miljoen euro voor
201848. In oktober 2016 besliste de regering de enveloppe voor de welvaartsaanpassing van
de drie stelsels met 161,1 miljoen euro te verminderen in 2017 en 2018. Ze verantwoordde die
vermindering door een verhoging van het aantal steuntrekkers ten opzichte van het aantal
actieve personen en doordat de economische groei voor 2017 naar beneden werd bijgesteld.
Het is de bedoeling een duurzaam financieel evenwicht te bewerkstelligen in de sociale
zekerheid.
Voor het stelsel van de werknemers is het initiële bedrag van 260,9 miljoen euro in 2017 verminderd tot 133,8 miljoen euro (d.i. een besparing van 127,1 miljoen euro).
In het stelsel van de zelfstandigen werd het initiële bedrag van 34 miljoen euro teruggebracht tot 17,5 miljoen euro voor 2017. Bij het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 werd beslist hoe die enveloppe verdeeld moest worden en de beoogde maatregelen
kregen een concrete invulling via wettelijke bepalingen.

47 Zie artikel 34 van de wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
48 Die bedragen staan vermeld in het advies nr. 2.023 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017 (p. 6). Ze
verschillen licht van de cijfers van het Federaal Planbureau van oktober 2016 (zie tabel 1, p. 5 en bijlage 1 van dat
advies).
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2.4
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
In 2017 werden drie maatregelen aangekondigd. Ze moesten zorgen voor een besparing van
38,3 miljoen euro en voor bijkomende ontvangsten van 17 miljoen euro.
•

•

•

In het systeem van de toegelaten activiteiten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid wordt bij de vaststelling van de uitkering rekening gehouden met gepresteerde
uren in de plaats van met het loon. De maatregel is pas in april 2018 in werking getreden49. De beoogde besparing van 18 miljoen euro werd bijgevolg niet gerealiseerd.
Het gebruik van het systeem van de werkverwijdering van zwangere werkneemsters
moet worden ontmoedigd (geraamde besparing: 8,3 miljoen euro). Daarom worden de
werkgevers geresponsabiliseerd: bij onterechte werkverwijdering moeten ze een bijdrage betalen van 10  % van de uitkeringen (geraamde opbrengst voor de RSZ: 17 miljoen
euro). Een gerichte campagne moet de werkgevers sensibiliseren. De maatregel is in
2017 niet in werking getreden. Volgens het RIZIV is hij geschrapt en wordt de budgettaire weerslag geïntegreerd in het algemene plan voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, dat op 30 juni 2018 nog in voorbereiding was50.
De wachttijd om recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verlengd van zes naar twaalf maanden. Dit geldt niet voor de moederschapsuitkeringen. De
maatregel51 ging van start in mei 2017. De geraamde besparing blijft daardoor beperkt
tot 8 miljoen euro (d.i. 4 miljoen euro minder dan gepland). De werkelijke besparing is
niet bekend.

Twee maatregelen die in 2016 werden aangekondigd, waren op 30 juni 2018 nog niet
uitgevoerd:
•

•

de responsabilisering van werkgevers en werknemers bij arbeidsongeschiktheid (geraamde besparing: 100 miljoen euro). De regering onderhandelt nog steeds over de
concrete toepassingsvoorwaarden van het mechanisme dat werkgevers en werknemers
moet responsabiliseren;
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).

2.5
Werkgelegenheid en werkloosheid
Voor de meeste begrotingsmaatregelen werd de regelgeving aangepast en ingevoerd. De
RVA kan echter de individuele opbrengst van de maatregelen niet meten om verschillende
redenen. De RVA benadrukt dat het enerzijds moeilijk is het effect van een maatregel te
meten los van de impact van de conjunctuur, de demografie of van andere maatregelen in
hetzelfde domein of in aanverwante domeinen. Anderzijds kan er naast directe besparingen
ook een onrechtstreeks effect zijn op de werkgelegenheid, wat de werkloosheidsuitgaven doet
dalen, en op de ontvangsten uit sociale bijdragen en de fiscaliteit. Tot slot hebben sommige

49 Koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot wijziging 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, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2018.
50 De ministerraad heeft op 18 mei 2018 een voorontwerp van wet goedgekeurd, dat nog moet worden voorgelegd
aan de sociale partners. De tekst was op 31 juli 2018 nog niet bij het parlement ingediend.
51 Koninklijk besluit van 27 april 2017 tot wijziging 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.
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maatregelen ook een preventief of ontradend effect, wat leidt tot gedragsveranderingen die
uiterst moeilijk te evalueren zijn.
De RVA meent dat diverse factoren verklaren waarom de totale uitgaven voor sociale uitkeringen dalen. De belangrijkste schuilen in de hervormingen die de stelsels de laatste jaren
hebben ondergaan en in het feit dat er meer controles worden uitgevoerd alvorens rechten
toe te kennen52.
2.5.1 Tijdskrediet (privésector) en loopbaanonderbreking (overheidsssector)
Twee maatregelen (de ene was initieel gepland in 2016 en de andere, budgettair van aard, in
2017) moeten 22,9 miljoen euro besparen in dat domein:
•
•

het tijdskrediet wordt aan strengere voorwaarden gekoppeld (maatregel 2016 – verwachte
initiële besparing van 12,9 miljoen euro);
de toelagen voor loopbaanonderbreking en voor tijdskrediet worden geharmoniseerd
voor de nieuwe begunstigden (maatregel 2017 – verwachte besparing van 10 miljoen euro
na technische correctie).

De RVA heeft op 1 november 2017 de controles ingevoerd op de naleving van de voorwaarden
om recht te hebben op tijdskrediet. De werkelijke financiële impact in 2017 is dus miniem.
De harmonisering van de toelagen voor loopbaanonderbreking en voor tijdskrediet voor
de nieuwe begunstigden was gepland voor 2015 maar werd bij de begrotingscontrole
van oktober 2016 verschoven naar 2017. De maatregel is in werking getreden op 1 juni53
in plaats van op 1 januari 2017. Volgens de RVA vormt die slechts een eerste stap in de
richting van de beoogde harmonisering. Een ontwerp van koninklijk besluit in het kader
van de harmonisering van de toelagen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking werd
op vraag van Comité A naar de Raad van State gestuurd om uitsluitsel te krijgen over de
bevoegdheidsverdeling.
2.5.2 FOD Werkgelegenheid
Twee maatregelen moeten leiden tot meer jobs en dus minder werkloosheid:
•

•

de maatregel “ingroeibanen” om degressieve minimumlonen te introduceren voor personen jonger dan 21 jaar die een eerste arbeidsovereenkomst sluiten (verwachte initiële
opbrengst van 6,6 miljoen euro, herzien naar 3,3 miljoen euro);
de doorgedreven ontwikkeling van e-commerce en logistiek in België om de competitiviteit met de buurlanden op te drijven (verwachte opbrengst van 13,5 miljoen euro).

52 Het adres en de gezinssituatie worden nagegaan, het bestaan van andere inkomsten enz.
53 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.
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Een derde maatregel betreft de mogelijkheid vrijwillige overuren te doen (verwachte
opbrengst van 30 miljoen euro aan sociale bijdragen).
De eerste maatregel is wettelijk van kracht sinds 1 juli 201854. Er is echter geen enkel uitvoeringsbesluit genomen en de RVA en de al vernoemde Commissie Financiën en Begroting
gaan ervan uit dat de maatregel op 1 oktober 2018 zal worden ingevoerd. De voor 2017 verwachte besparing werd dus niet gerealiseerd.
De tweede maatregel is van kracht geworden op 1 februari 201755 en laat nachtwerk toe in
het kader van e-commerce.
De derde en laatste maatregel werd ingevoerd en is in werking getreden op 1 februari 201756.
De opbrengst van de laatste twee maatregelen is versmolten met de sociale bijdragen 2017 en
is niet direct meetbaar.
2.6
Afkoop van studieperiodes voor de berekening van het pensioen
Sinds 1 december 2017 kunnen alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een regularisatiebijdrage betalen om hun studiejaren geheel of gedeeltelijk in aanmerking te laten
nemen voor de berekening van hun pensioen als die studiejaren tot een diploma hebben
geleid.
De mogelijkheid om studiejaren in aanmerking te laten nemen, bestond al in het verleden
maar varieerde naargelang van het statuut. Ambtenaren konden de studiejaren voor het
behalen van het diploma dat noodzakelijk was voor hun aanwerving ambtshalve kosteloos
in aanmerking laten nemen, terwijl de andere werknemers hun studiejaren in aanmerking
konden laten nemen vanaf de 1e januari van het jaar van hun twintigste verjaardag als ze
daartoe een aanvullende bijdrage betaalden. Werknemers hadden die mogelijkheid in de
eerste tien jaar van hun beroepsleven, en bij zelfstandigen kon het gedurende de volledige
loopbaan.
Het nieuwe stelsel, dat geldt voor pensioenen die ten vroegste aanvangen op 1 december 2018, harmoniseert de regels van de drie stelsels. Studiejaren in aanmerking laten
nemen kan voortaan op elk moment, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór het
pensioen aanvangt. Tijdens een overgangsperiode van drie jaar (van 1 december 2017 tot
30 november 2020) beloopt de forfaitaire bijdrage 1.500 euro per studiejaar voor zelfstandigen en werknemers, en 1.275 euro voor ambtenaren. Na die periode zal de bijdrage worden
verhoogd met een rentevoet en met een coëfficiënt die wordt verkregen op basis van sterftetafels.
Nadat de inwerkingtreding van de maatregel een eerste keer werd uitgesteld tot 1 juni 2017,
werd de financiële impact ervan herzien naar 52,5 miljoen euro voor het stelsel van de

54 Artikelen 18 tot 22 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie.
55 Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.
56 Ibidem.

50

loontrekkenden, naar 4,1 miljoen euro voor het stelsel van de zelfstandigen en naar 12,1 miljoen euro voor de ambtenaren.
Sinds de maatregel effectief van kracht werd op 1 december 201757, is er in 2017 geen enkele
regularisatie geweest in de stelsels van de ambtenaren en de zelfstandigen, zodat de financiële impact in 2017 nul is. Voor het stelsel van de loontrekkenden bedraagt de opbrengst
0,6 miljoen euro.
2.7
Geneeskundige verzorging
De regering legde in oktober 2016 voor 902 miljoen euro besparingen op, verdeeld over
ruim veertig maatregelen58. Daarvoor heeft ze het voorstel dat het Verzekeringscomité op
3 oktober 2016 goedkeurde, aangepast aan de begrotingsbeslissingen die zij daarna heeft
genomen. Bij de verdeling van de besparingen in zijn begroting heeft het RIZIV de weerslag ervan opnieuw geraamd. Het komt aan een bedrag van 910,7 miljoen euro, waarvan
15,2 miljoen buiten de begrotingsdoelstelling.
Voor de bespreking heeft het Rekenhof de maatregelen samengevat volgens de aard van de
verstrekkingen en volgens de oorsprong van de maatregelen (Taskforce59, Toekomstpact
met de geneesmiddelensector60 en overige maatregelen).
Tabel 18 – Overzicht besparingsmaatregelen, per hoofdrubriek (in miljoen euro)
Taskforce

ToekomstOverig Totaal Realisatie
pact

Algemene maatregel: beperking van de
indexering

247,0

247,0

247,0

35,0

66,7

37,7

65,5

436,3

410,4

7,4

2,0

9,4

0,0

26,6

66,7

93,3

57,5

Actieplan handhaving in de
gezondheidszorg

25,2

25,2

27,8

Diverse maatregelen

32,8

32,8

18,1

Artsenhonoraria

31,7

Farmaceutische verstrekkingen

36,0

Paramedische verstrekkingen
Ziekenhuizen

Totaal besparingen

334,8

101,7

334,8

474,2

910,7

798,5

Waarvan binnen begrotingsdoelstelling

99,7

334,8

461,0

895,5

769,8

Waarvan buiten begrotingsdoelstelling

2,0

13,2

15,2

28,7

Bron: Beslissingen bij de opmaak van de begroting (oktober 2016) en begrotingsdocumenten en gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de uitgaven van het RIZIV.

57 Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de
berekening van het pensioen.
58 Waarvan 894,2 miljoen euro binnen de globale begrotingsdoelstelling en 7,8 miljoen euro in de andere uitgaven.
59 In februari 2016 gaf de minister van Sociale Zaken een werkgroep (taskforce) binnen de Algemene Raad van het
RIZIV de opdracht structurele besparingsmaatregelen uit te werken om zo de ongunstige evolutie van de begrotingsuitgaven in 2016 aan te pakken. Het Verzekeringscomité heeft de voorstellen van de werkgroep als besparingen opgenomen in zijn voorstel van 3 oktober 2016.
60 Overeenkomst van 27 juli 2015 tussen de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de geneesmiddelenindustrie. Zie www.deblock.belgium.be.
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De maatregelen met de grootste geraamde weerslag houden verband met de indexering van
de honoraria en de uitgaven voor de farmaceutische verstrekkingen. Van sommige besparingsmaatregelen is het echter onmogelijk om de werkelijke weerslag te bepalen. De stand
van zaken van de maatregelen begrepen in de partiële begrotingsdoelstellingen wordt hierna toegelicht.
Algemene maatregel
Bij de begrotingsopmaak hield het RIZIV rekening met een indexering van 2,51 % voor
de honoraria van artsen, tandartsen en paramedische verstrekkingen. De regering heeft
beslist dat de honoraria in 2017 maar met één derde van dat percentage (of 0,83 %) mogen
stijgen. Daardoor wordt een besparing gerealiseerd van 247 miljoen euro.
Specifieke maatregelen met betrekking tot de artsenhonoraria
Binnen de begrotingsdoelstelling van de honoraria voor geneesheren moest 66,7 miljoen
euro worden bespaard. Het betreft de volgende maatregelen:
•

•

•

De aanpassing van de nomenclaturen in de klinische biologie en medische beeldvorming (geraamde besparing: 29 miljoen euro) werd niet uitgevoerd. In de plaats daarvan
besliste de akkoordencommissie artsen-ziekenfondsen de honoraria niet te indexeren,
wat een besparing opleverde van 22,9 miljoen euro61.
De honoraria voor sommige verstrekkingen werden aangepast, waarbij soms tijdelijke
maatregelen werden genomen in afwachting van de inwerkingtreding van de structurele maatregelen. De besparing bedraagt 31,7 miljoen euro.
De verlaging van het forfait per dag revalidatie levert in 2017, zoals geraamd, 6 miljoen
euro op.

Maatregelen met betrekking tot de farmaceutische verstrekkingen
Bij de farmaceutische verstrekkingen moest 436,3 miljoen euro worden bespaard. Het grootste deel daarvan vloeit voort uit het Toekomstpact tussen de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en de geneesmiddelenindustrie. Dat pact legt een budgettair groeitraject
op (d.i. een enveloppe per jaar) en koppelt daaraan een reeks besparingen. Voor 2017 bedroegen die 71,1 miljoen euro. Omdat de technische ramingen van september 2016 wezen
op een overschrijding voor 2017, moest bijkomend nog 263,7 miljoen euro worden bespaard.
Tenslotte heeft het RIZIV voor 101,5 miljoen euro aan andere maatregelen genomen.
De besparing wordt gerealiseerd met de volgende maatregelen:
•

De compensaties die mogen worden afgetrokken van de uitgaven voor de overeenkomsten “artikel 111 (81)”62 leverden 228,4 miljoen euro op, dit is 35,4 miljoen euro meer dan
geraamd63.

61 De tabel houdt geen rekening met die besparing, omdat het een vervangende maatregel betreft.
62 Het begrip verwijst naar artikel 111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (oud artikel 81 van het koninklijk
besluit van 21 december 2001) dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het RIZIV regelt. Dat artikel bepaalt
dat de geneesmiddelenindustrie met het RIZIV akkoorden kan afsluiten over de terugbetaling van geneesmiddelen tot een zeker bedrag. Als de uitgaven hoger liggen, moet de producent het verschil bijpassen.
63 In totaal bedragen de ontvangsten voor artikel 111 (81) 273,4 miljoen euro. Daarvan was 45 miljoen euro al als opbrengst geraamd. Het verschil (228,4 miljoen euro) wordt beschouwd als een besparing die mag worden afgetrokken van de overschrijding van het geneesmiddelenbudget (zie punt 1.4.2.1).
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•

•

•

•

•

•

De beoogde besparing door goedkoop voor te schrijven (50,5 miljoen euro) is in 2017 gerealiseerd met twee maatregelen. In de eerste plaats wordt het percentage aan goedkope
geneesmiddelen dat de artsen moeten voorschrijven, verhoogd. Daarnaast wordt de regeling van het goedkoop voorschrijven voor de apothekers uitgebreid met de regeling
“Vork II - goedkoopst voorschrijven met maximum prijsverschil van 20 %”64.
De herziening en/of het schrappen van de vergoedingsbasis van bepaalde geneesmiddelen bracht 70,8 miljoen euro op of 43,1 miljoen euro minder dan geraamd. Het zijn
voornamelijk de evidenced based maatregelen die de beoogde besparingen niet behaald
hebben (-27,8 miljoen euro).
De zogenaamde patent cliff, d.i. de prijsdaling voor geneesmiddelen waarvan het patent
is vervallen en die vrij mogen worden geproduceerd, bracht 15,4 miljoen euro op, dit is
21,4 miljoen euro minder dan geraamd. De werkelijke besparing ligt onder de ramingen,
omdat er minder prijsdalingen zijn geweest dan geraamd. Dat komt omdat bestaande
patenten voor sommige geneesmiddelen werden verlengd of omdat uitzonderingen zijn
toegestaan op de wettelijke prijsdalingen.
Het stimuleren van het gebruik van biologische en biosimilaire geneesmiddelen65 bracht
14,6 miljoen euro op, dit is 5,4 miljoen euro meer dan geraamd. Dat komt omdat rekening werd gehouden met uitzonderlijke prijsdalingen, wat de ramingen vertekend.
Vrijwillige prijsdalingen voor sommige geneesmiddelen brachten 15,5 miljoen euro op,
dit is 6,9 miljoen euro meer dan geraamd. Sommige vrijwillige prijsdalingen zijn een
tegenprestatie voor de uitgaven veroorzaakt door het afsluiten van een overeenkomst
"artikel 111 (81)".
Het honorarium aan apothekers voor het afleveren van een geneesmiddel ingeschreven
in hoofdstuk IV van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (dit zijn geneesmiddelen die worden terugbetaald als de adviserend arts van het ziekenfonds zijn
toelating heeft gegeven) werd geschrapt. Dat bracht 15,3 miljoen euro op, dit is 1,7 miljoen euro meer dan geraamd.

Maatregelen met betrekking tot de paramedische verstrekkingen
De maatregelen, waarmee 9,4 miljoen euro moest worden bespaard, zijn niet uitgevoerd.
Het gaat om maatregelen bij de kinesitherapeuten (5 miljoen euro), de logopedisten (2 miljoen euro), de verpleegkundigen (wondzorg, 1,1 miljoen euro) en de bandagisten (1,3 miljoen
euro). De voorlopige uitgaven voor die verstrekkingen liggen echter lager dan de partiële
begrotingsdoelstellingen.
Maatregelen met betrekking tot de ziekenhuizen (inclusief vroedvrouwen)
De besparingen bij de ziekenhuizen (geraamd bedrag: 93,3 miljoen euro) passen in een ruimer hervormingsbeleid dat de voorbereiding vormt voor de nieuwe ziekenhuisfinanciering

64 Voor de bepaling van de “goedkoopste” geneesmiddelen worden vergoedbare farmaceutische specialiteiten gegroepeerd op basis van een aantal criteria. Elke groep bevat ten minste drie specialiteiten, met een prijsverschil
van maximum 5 %. Als een groep geen drie specialiteiten telt met dat prijsverschil, mag het prijsverschil tussen de
goedkoopste en de op twee na goedkoopste specialiteit 20 % bedragen (d.i. "Vork II").
65 Een biologisch geneesmiddel is een geneesmiddel waarvan de werkzame stof is vervaardigd uit of afkomstig is
van een biologisch organisme. Een biosimilair geneesmiddel is een geneesmiddel dat een werkzaam bestanddeel
bevat van een al erkend biologisch geneesmiddel.
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die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil doorvoeren66. De uitgevoerde
besparingsmaatregelen hebben in 2017 57,5 miljoen euro opgebracht (waarvan 9,1 miljoen
euro buiten de begrotingsdoelstelling). Ondanks de lagere besparingen liggen de uitgaven
61,9 miljoen euro lager dan de partiële begrotingsdoelstelling.
Actieplan handhaving in de gezondheidszorg
Het actieplan omvat vijftien structurele maatregelen inzake handhaving (5,75 miljoen euro),
tien maatregelen in het kader van de fraudebestrijding (8,25 miljoen euro) en negen maatregelen voor de bevordering van de doelmatigheid van de gezondheidszorg (11,2 miljoen
euro)67. De uitvoering van het plan bracht in 2017 27,8 miljoen euro op (waarvan 19,6 miljoen euro buiten de begrotingsdoelstelling), d.i. 6,3 miljoen euro meer dan geraamd. Het
plan beoogt onder andere maatregelen om overconsumptie, verspilling en frauduleuze aanrekeningen tegen te gaan en zet in op controles, zoals het systematisch inlezen van de elektronische identiteitskaart bij thuisverpleging, het sensibiliseren van het voorschrijfgedrag
van de artsen en een verhoogde inspanning van de controlediensten van het RIZIV op de
zorgverstrekkers. Zo heeft de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle vastgesteld
dat vijftien ziekenhuizen 14,8 miljoen euro onterecht hebben gefactureerd voor niet-erkende NMR-toestellen. Dit bedrag werd in het initiële plan niet opgenomen als opbrengst. Andere maatregelen van het plan werden dan weer niet uitgevoerd, zoals het invoeren van een
financieel plafond bij de verpleegkundigen (5 miljoen euro), het actieplan voor antibiotica
(4 miljoen euro) en polymedicatie (2,5 miljoen euro).
Diverse maatregelen
Tot slot zijn er maatregelen met betrekking tot het schrappen of beperken van terugbetalingen bij chronische pijn (2,2 miljoen euro), de indexering van de drempels van de maximumfactuur (14,1 miljoen euro), de versnelde aanpassing van de toekenning van de voorkeursregeling (9,5 miljoen euro) en het moratorium op de medische huizen (7 miljoen euro). De
besparing is lager doordat de weerslag van de besparing bij de medische huizen niet kan
worden becijferd en doordat de maatregel op de voorkeursregeling laattijdig werd ingevoerd(-7,7 miljoen euro).
2.8
Besluit
Bij de opmaak van de initiële en aangepaste begroting 2017 heeft de regering voor 1,3 miljard euro aan maatregelen genomen, waarvan het grootste deel (69,2 %) in de verzekering voor geneeskundige verzorging. Welk bedrag hiervan effectief is gerealiseerd, kan niet
exact worden bepaald.
Een beperkt aantal maatregelen, buiten de maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude, is in 2017 niet uitgevoerd. De besparing ervan werd geraamd op 46,3 miljoen euro.
Andere besparingsmaatregelen (of de maatregelen die voor nieuwe ontvangsten moeten zorgen) worden niet altijd uitgevoerd volgens de planning die de regering heeft vooropgesteld.

66 Een wetsontwerp dat die hervorming moet uitvoeren, is in juni 2018 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
ingediend. Zie Parl. St. Kamer, 22 juni 2018, DOC 54 3189/001, Wetsontwerp betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.
67 Nota Algemene Raad ARGV 2018/030 van 4 juni 2018.
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De adviesprocedures, het feit dat ook nog uitvoeringsbesluiten moeten worden genomen,
en de technische complexiteit zijn de belangrijkste oorzaken van de vertraging.
Het is vaak moeilijk om de werkelijke weerslag te bepalen van de maatregelen die tijdens
het begrotingsjaar in werking treden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: de recente inwerkingtreding van de maatregelen, het ontbreken van meetinstrumenten en de moeilijkheid om het aandeel van de begrotingsmaatregelen in de evolutie van de ontvangsten en
uitgaven te bepalen68. 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 over de vereiste beleidsinstrumenten te beschikken om
de effecten van de maatregelen te kunnen evalueren.

3

Strijd tegen de sociale fraude

Volgens de algemene toelichting bij de initiële begroting 2017 zou de strijd tegen de sociale fraude 231,3 miljoen euro moeten opleveren. Dat bedrag bestaat eerst en vooral uit
een niet-uitgesplitst bedrag van 179,7 miljoen euro, afkomstig van eerdere maatregelen en
die worden voortgezet69. Daarnaast zouden de nieuwe maatregelen 51,6 miljoen euro moeten opbrengen70. Van dat bedrag is slechts 10 miljoen euro gedetailleerd, gespreid over vier
maatregelen. Om die maatregelen te realiseren is 1,4 miljoen euro nodig.
Bij de begrotingsaanpassing werden de geraamde ontvangsten afkomstig van reeds in
werking getreden maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude afgetrokken van het
globale bedrag. De verwachte opbrengst van alle resterende maatregelen werd geschat op
125,4 miljoen euro. In de begrotingsnotificaties heeft de regering bepaalde maatregelen die
niet werden uitgesplitst in de initiële begroting 2017 71 gedetailleerd voor een bedrag van
12,9 miljoen euro.
3.1
Uitvoering van de begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de sociale fraude
De volgende tabel geeft de stand van zaken weer op 30 juni 2018 van de uitvoering van de
maatregelen tegen sociale fraude 2017, per OISZ en horizontaal, alsook van de maatregelen
2015 en 2016 die op 31 mei 2017 nog niet waren uitgevoerd. Het Rekenhof heeft daartoe de
informatie opgevraagd bij de OISZ en het staatssecretariaat voor fraudebestrijding.
Het Rekenhof herinnert eraan dat er naast de maatregelen die werden aangekondigd bij
de opmaak en de aanpassing van de begroting, meerdere actieplannen bestaan om sociale
fraude te bestrijden72.

68 Het Rekenhof heeft hierop al eerder gewezen in de analyse van de begrotingsmaatregelen in zijn vorige Boeken.
69 De maatregelen waartoe de regering eerder heeft beslist en die in werking zijn getreden, hebben financiële gevolgen voor de volgende jaren. Deze bijkomende inkomsten worden toegevoegd aan de globale ontvangsten, terwijl
de besparingen niet meer zichtbaar zijn in de uitgaven.
70 Toepassing overuren, plan voor eerlijke concurrentie (PEC) Electro, PEC Schoonmaak, gegevensuitwisseling tussen de inspectiediensten en de politie.
71 PEC land- en tuinbouw, PEC metaal en begrafenissen, kunstenaarskaart, bilaterale akkoorden en intensiever gebruik van de Europese bemiddelingsprocedure, alsook 1.000 extra SIOD-controles.
72 Bijvoorbeeld het plan-Debacker, de plannen voor eerlijke concurrentie in de verschillende sectoren en het plan
sociale dumping.

Geen cijfers
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

Uitbreiding van de termijn om een
onterecht betaald pensioen terug te
vorderen in geval van fraude (10 jaar in
plaats van 3 jaar)

Mogelijkheid om uitkeringen terug
te vorderen die ten onrechte betaald
werden na een overlijden

Maatregelen 2016

FPD – pensioenen
werknemersstelsel

Maatregel

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Niet uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

Een voorontwerp van wet dat de wettelijke bepalingen in het
pensioenstelsel van de werknemers afstemt op die in het stelsel van de ambtenaren, is opgesteld.
Aangezien de FPD ook de zelfstandigenpensioenen uitbetaalt
én er heel vaak gemengde pensioenen zijn, moeten die bepalingen ook in overeenstemming worden gebracht met de sector
van de zelfstandigen en met de bepalingen van de andere pensioenstelsels (bv. de autonome stelsels binnen de overheid). Dit
overleg vindt verder plaats in de loop van 2018.

Door de fusie van de RVP en de PDOS moeten de bepalingen van
de overeenkomst van het pensioenstelsel van de werknemers
worden afgestemd op de bepalingen van de overeenkomst van de
ambtenaren. Hierover lopen nog onderhandelingen met de Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin). Zodra die zijn
afgerond, kan de regelgeving worden aangepast.

Het wetsontwerp met de concrete regeling, zal in het najaar van
2018 worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

•

•

Er werden stappen ondernomen om deze maatregel uit te voeren:

Commentaar

Analyse van de begroting / 55

Gegevensuitwisseling tussen de FPD
en de FOD Justitie

Geen cijfers
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

Risicoprofielen uitwerken van begunstigden waarbij mogelijk sprake is van
fraude

Maatregel 2015

Geen cijfers
beschikbaar

De afhandeling van fraudegevallen
beter opvolgen met een computerapplicatie

Maatregel

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Niet uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

/

/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

De wet die op die uitwisseling van toepassing zal zijn, zal eind
2018 van kracht zijn.

De gegevensuitwisseling wordt momenteel ontwikkeld en zal eind
2018 of begin 2019 operationeel zijn.

De besprekingen over dit project waren nog lopende in 2017 (ook
andere OISZ zijn betrokken).

Bij dit alles moet ook de privacywetgeving worden nageleefd.

Met het opstellen van de risicoprofielen wordt ook gestreefd naar
samenwerking met de andere OISZ (met dezelfde risico’s), o.a.
best practices en elektronische uitwisselingen.

Zonder de invoering van de specifieke risicoprofielen af te wachten,
verfijnde de FPD in de afgelopen jaren voortdurend de procedures,
processen, ICT-programma’s enz. om sociale fraude automatisch
op te sporen en op te volgen, en om zo nodig in te grijpen op de
toekenning of de betaling van een pensioen of een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

De FPD onderscheidt twee fasen:
• 1e fase (uit te voeren in 2018): modules opnemen in de bestaande ICT-applicaties waarbij de kost beperkt blijft (basic);
• 2e fase (uit te voeren in 2019): uitbouw van een meer specifieke
applicatie.

In februari 2018 heeft de FPD een project goedgekeurd dat als doel
heeft cijfers te verzamelen, de status van de fraudegevallen en de
terugvorderingen op te volgen en statistieken op te maken. Het
project wordt ook opgenomen in de projecten van de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Commentaar
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Het energieverbruik toetsen aan de
gezinssamenstelling om mogelijke
gevallen van uitkerings- en domiciliefraude op te sporen

Maatregelen 2015

Strijd tegen sociale fraude met werkloosheidsuitkeringen als gevolg van
fictieve statuten

Maatregelen 2016

RVA

Maatregel

2,4

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

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

De toepassing van de maatregel zit in de testfase sinds mei 2016.
Overeenkomstig de wet worden bepaalde gegevens in verband
met het energieverbruik doorgespeeld aan de KSZ, die ze kruist
met de gegevens uit het rijksregister en de resultaten vervolgens
meedeelt aan de betrokken OISZ en sociaal inspecteurs. De RVA
kan echter niet de werkelijke financiële impact evalueren.

Aangiftes van fictieve statuten zijn een verantwoordelijkheid van
de RSZ of van het RSVZ. De RVA is dus afhankelijk van de aangiftes die die twee instellingen hebben doorgegeven om de impact
op het recht op werkloosheidsuitkeringen te controleren. De RVA
heeft echter bepaalde controles a posteriori ingevoerd door databases met elkaar te kruisen.

Er zijn slechts weinig gegevens voorhanden waarop de RVA zich
kan baseren om te bepalen of iemand effectief als werknemer in
een onderneming gewerkt heeft, dan wel als zelfstandige prestaties heeft geleverd voor die onderneming.

Commentaar
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2,3 (na aftrek
van de loontoeslag, van
de sociale
lasten en van
de informaticakosten)

Deels uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

De ministerraad van 1 juni 2018 heeft beslist te voorzien in bijkomende kredieten voor de uitvoering van de “derde fase” van de
hervorming van de sociale-inspectiediensten. Het RSVZ kreeg bijkomende kredieten voor de aanwerving van twintig VTE’s (voltijds
equivalenten).

Het RSVZ heeft extra middelen gekregen om personeel te kunnen aanwerven. Er komen ook medewerkers over van de inspectiedienst van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
(in het kader van de redesign). In april 2017 werd bij het RSVZ een
nieuwe directie opgericht73 met 63 nieuwe medewerkers: 30 externe aanwervingen (effectief) en 33 inspecteurs en/of controleurs van
de FOD Sociale Zekerheid. Daarvan waren er op 20 juli 2018 slechts
dertien al overgeheveld.

Commentaar

73 De directie heet ECL (eerlijke concurrentie – concurrence loyale) en haar opdrachten draaien rond deze vier punten:
•
monitoring van de A1-attesten waaruit blijkt welke socialezekerheidswetgeving moet worden toegepast als iemand werkzaam is in meer dan één EU-lidstaat;
•
fictieve aansluitingen;
•
schijnzelfstandigen;
•
de strijd tegen zwartwerk.

73

Meer coördinatie tussen de verschillende inspectiediensten en aanwerving van sociaal inspecteurs

Maatregelen 2016

RSVZ

Maatregel

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

58

9,5

0,7 (2,6, waarvan 27 % voor
het RIZIV en
73  % voor de
RVA)

Strijd tegen uitkeringsfraude als gevolg van fictieve statuten

Geen gegevens
beschikbaar

Het energieverbruik toetsen aan de
gezinssamenstelling om mogelijke
gevallen van uitkerings- en domiciliefraude op te sporen

Maatregelen 2016

RIZIV

Integratie van de sociale inspectie in
de inspectiedienst van de RSZ

Maatregelen 2017

RSZ

Maatregel

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Niet uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

/

/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

Het RIZIV beschikt niet over alle gegevens die nodig zijn om
personen met een mogelijk fictief statuut te kunnen identificeren.
De ziekenfondsen beschikken immers niet over informatie waaruit
blijkt of iemand effectief als werknemer in een onderneming
gewerkt heeft, dan wel als zelfstandige prestaties heeft geleverd
voor die onderneming.

Om de maatregel uit te voeren is de medewerking nodig van verschillende actoren en vergaande data-analyse. Dit blijkt in de praktijk erg moeilijk haalbaar te zijn. De steekproefsgewijze controle
van de dossiers heeft tot nu toe nog maar 50.000 euro opgebracht.
De maatregel op grote schaal uitvoeren blijkt erg moeilijk.

De ministerraad van 1 juni 2018 heeft beslist om te voorzien in bijkomende kredieten voor de uitvoering van de “derde fase” van de
hervorming van de sociale-inspectiediensten. De RSZ kreeg bijkomende kredieten voor de aanwerving van zeven VTE’s (voltijds
equivalenten).

Er is beslist om vanaf 1 juli 2017 de sociale inspectie te integreren
in de algemene RSZ-inspectie om de sociale fraude doeltreffender
aan te pakken. Door die integratie zou de RSZ-inspectie uitbreiden
tot een kader van 538 medewerkers, waarvan 122 administratieve
medewerkers en 416 inspecteurs die toezicht houden op de naleving van de bepalingen op het vlak van sociale rechten en plichten.

Commentaar
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1,16

Mogelijkheid om uitkeringen terug
te vorderen die ten onrechte betaald
werden na een overlijden
74

Deels uitgevoerd

Uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

20,5

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

Om die maatregel praktisch ten uitvoer te brengen, moet er nog
een overeenkomst worden gesloten tussen de ziekenfondsen, het
Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en Febelfin, om uitkeringen te kunnen terugvorderen op geblokkeerde rekeningen. Die
overeenkomst is nog niet klaar.

Zo is de reglementering voor de uitkeringen aangepast, zodat de
ziekenfondsen uitkeringen kunnen terugvorderen van de geblokkeerde financiële rekening na het overlijden van een arbeidsongeschikte persoon74.

De maatregel is deels uitgevoerd.

Vijftien structurele maatregelen inzake de handhaving en tien andere maatregelen uit het actieplan die betrekking hebben op de
strijd tegen fraude, hebben 20,5 miljoen euro aan besparingen
opgeleverd. Dat plan bevat maatregelen om frauduleuze aanrekeningen tegen te gaan en zet in op controles, bv. het systematisch
inlezen van de elektronische identiteitskaart bij thuisverpleging en
een verhoogde inspanning van de controlediensten van het RIZIV
op de zorgverstrekkers.

Het RIZIV heeft in 2016 een actieplan opgesteld met een ruimere
perimeter dan enkel de bestrijding van sociale fraude. De maatregelen werden in 2017 uitgevoerd.

Commentaar

74 Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot wijziging van artikel 326, § 2, h, 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.
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Bijkomende maatregelen op het vlak
van de sociale zekerheid

Maatregel

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

60

2,5

2,5

Gegevensuitwisseling tussen de politie
en de inspectiediensten

PEC land- en tuinbouw

Duizend extra SIOD-controles

Kunstenaarskaart
2

0, 33

Geen cijfer
beschikbaar

2,5

PEC schoonmaak

PEC metaal en begrafenissen

2,5

Plan voor eerlijke concurrentie (PEC)
elektro

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017

/

/

/

/

2,1

2,5

2,3

/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

Geen informatie over de opbrengst

Geen informatie over de opbrengst

Er waren nog een aantal acties in voorbereiding, waarvan sommige
pas midden 2018 in productie kunnen gaan.

Er waren nog een aantal acties in voorbereiding, waarvan sommige
pas midden 2018 in productie kunnen gaan.

In december 2017 werd een protocol gesloten tussen de FOD Justitie, de Federale Politie en de sociale-inspectiediensten dat inzet
op structurele samenwerking en gegevensuitwisseling, onder meer
via een platform “justitie”, een platform “inspecties” en een platform “gegevensuitwisseling”.

Invoering van een testproject “IN en OUT” in de ondernemingen.

Het plan omvat vijftien maatregelen, waarvan er veertien werden
uitgevoerd (beperking van de onderaannemers, goedkeuring van
de ondernemer uitgebreid tot de onderaannemers, sensibiliseringscampagne, aanmaak van een databank voor gedetacheerde
werknemers enz.)

De applicatie “overuren” werd uiteindelijk niet ontwikkeld, omdat de wet de motivering van de overuren niet langer verplicht
voor de horecasector. Sinds begin 2018 staat de wet immers 300 à
360 overuren zonder motivering toe in de horecasector.

Commentaar

75 De notificaties hernemen bepaalde maatregelen die worden beheerd door de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.

75

2,5

Toepassing overuren

Maatregelen 2017

Horizontale maatregelen75

Maatregel

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)
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Bilaterale akkoorden en intensiever
gebruik van de Europese bemiddelingsprocedure

Maatregel
2,5

Verwachte
geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)
Uitgevoerd

Stand van
uitvoering in
2017
/

Effectieve
gerealiseerde
opbrengst (in
miljoen euro)

Sinds 2016 werden er bilaterale akkoorden gesloten op politiek
vlak met Polen, Slovakije, Bulgarije, Portugal, de Benelux en Frankrijk. Op operationeel vlak werden er ook samenwerkingsakkoorden
gesloten. Deze gaan telkens over betere samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de sociale-inspectiediensten.

Sinds het begin van deze regeerperiode werden al meer dan duizend conflicten over A1-attesten aangekaart binnen de Europese
bemiddelingsprocedure. Van heel Europa maakt België het meeste
gebruik van deze procedure.

Commentaar
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3.2
Evaluatie van het globaal rendement
Om diverse redenen blijft het moeilijk de financiële impact te ramen van de acties ter bestrijding van de sociale fraude in een bepaald begrotingsjaar:
•
•

•
•

Het is momenteel niet mogelijk een uitsplitsing per maatregel te maken, op basis waarvan de ontvangsten zouden kunnen worden gekoppeld aan een specifieke maatregel.
Een onregelmatige verrichting is niet altijd frauduleus. Het kan dus gebeuren dat bij de
berekening van de financiële impact bedragen worden meegeteld die er niet in thuishoren omdat ze niets te maken hebben met fraude.
De bedragen in de tabel zijn de bedragen die worden betekend aan de overtreder, en niet
de bedragen die effectief worden geïnd.
Door de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop een fraudedossier wordt geopend
en het moment van de financiële afwikkeling, is het moeilijk het jaarlijkse rendement
van de maatregelen te ramen.

3.3

Nieuwe methode om te ramen hoeveel de maatregelen ter bestrijding van de
sociale fraude zullen opleveren
Het Rekenhof heeft in zijn voorgaande Boeken opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd over het gebrek aan traceerbaarheid van bedragen die worden beschouwd als rendement van maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. Het had er immers, sinds 2011,
op gewezen dat de betalingen niet aan de diverse maatregelen konden worden gekoppeld
en dat het rendement dus niet te ramen valt.
Als reactie op die opmerkingen heeft de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale
Fraude in 2017 aan een externe consultant gevraagd een methode uit te werken om het rendement van maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude te monitoren. Dat onderzoek
bevestigt de bevindingen van het Rekenhof over het gebrek aan duidelijkheid bij het boeken
van de rendementen en bij het monitoren van ontvangsten76.
Het Rekenhof heeft geen gedetailleerde informatie gekregen over de voorgestelde methode.
De voorgelegde documenten77 omvatten noch de parameters waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het verwachte rendement78, noch een verantwoording voor
het totaalbedrag van dat rendement79. Bovendien wordt het rendement niet weergegeven
volgens de structuur van het actieplan 2017 voor de strijd tegen de sociale fraude, noch volgens de structuur van de begrotingsnotificaties. Het rendement wordt gegroepeerd naargelang van de aard van de fraude (cumulatie van uitkeringen, domiciliefraude, zwartwerk
enz.). Het Rekenhof kan zich bijgevolg niet uitspreken over de relevantie van de bedragen
die in het verslag van de externe consultant zijn berekend.

76 Zie ook Rekenhof, Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2017, 85 p., www.rekenhof.be.
77 Deloitte, Résultats financiers, studie van februari 2018, p. 50-52; Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Canevas “résultats financiers”, 28 februari 2018, 29 p.
78 Het document van de SIOD vermeldt een rubriek Formule. Een formule veronderstelt echter een combinatie van
diverse parameters, wat niet noodzakelijk het geval is in dit document.
79 Het document van de SIOD vermeldt op p. 52 globale bedragen zonder verdere details.
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3.4
Conclusies
Het Rekenhof stelt vast dat meerdere maatregelen die in de begrotingen 2016 en 2017 waren
ingeschreven, niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
Op basis van de ontvangen informatie besluit het dat de methode om het rendement van
maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude te monitoren, het niet mogelijk maakt het
rendement per maatregel te berekenen (wat betreft de maatregelen in de begroting 2017 of
in het actieplan 2017 ter bestrijding van de sociale fraude).
3.5
Antwoord van de ministers
In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft de staatssecretaris voor Bestrijding
van de Sociale Fraude opgemerkt dat, sinds de studie van de externe consultant over het
jaar 2017, een meting mogelijk is van de opbrengsten volgens achttien fraudefenomenen
en acht actoren (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), vijf sociale-inspectiediensten, de Dienst Administratieve Geldboeten van de FOD Werkgelegenheid (DAG) en
de FOD Justitie). Sinds 1 januari 2018 volgen deze acht actoren 21 kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op.
Hij gaf aan dat voor 2018 opnieuw een detail van de opbrengsten volgens achttien fraudefenomenen en acht actoren zal kunnen worden gegeven, maar nog geen traceerbaarheid per
dossier. De traceerbaarheid per dossier is een prioritaire werf, maar vergt eerst aanpassingen aan documenten, coderingen, databanken enz. alvorens tot een geïntegreerd resultaat
te kunnen komen.
Hij voegde eraan toe dat de gemeten opbrengsten sociale fraudebestrijding jaar na jaar
toenemen, tot 266,8 miljoen euro overheidsopbrengsten en dat er in 2017 voor 78,5 miljoen
euro loonregularisaties zijn gebeurd.
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft zich aangesloten bij 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 toewijzingsfondsen80. In 2017 was in dat verband 13.649,8 miljoen euro
verschuldigd aan de sociale zekerheid (11.523,6 miljoen euro voor de RSZ en 2.126,2 miljoen
euro voor het RSVZ), dit is 13,0  % van de fiscale ontvangsten van de Staat81. De ontvangsten
die worden geïnd voor rekening van de RSZ (Sociale Maribel en bijzondere socialezekerheidsbijdrage), voor een gecumuleerd bedrag van 314,8 miljoen euro, stromen weliswaar
door via een toewijzingsfonds maar maken geen deel uit van de alternatieve financiering.
In 2017 werd 13.220,8 miljoen euro aan uitgaven geboekt op de verschillende toewijzingsfondsen voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Het verschil (429 miljoen euro) met het verschuldigde bedrag vloeit enerzijds voort uit de achterstallen van de
voorgaande jaren en anderzijds uit het feit dat sommige ontvangsten pas laat definitief
worden bepaald, wat een invloed heeft op het verschuldigde bedrag.
De alternatieve financiering van de sociale zekerheid en van de geneeskundige verzorging werd tot in 2016 voornamelijk geregeld door de programmawet van 2 januari 2001. In
2016 regelde de programmawet meer dan 97,7  % van de middelen die via de alternatieve
financiering worden toegewezen aan de sociale zekerheid82.
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. Ze vereenvoudigt het mechanisme
van de alternatieve financiering, dat voortaan gebruik maakt van twee bronnen, namelijk
de btw en de roerende voorheffing. In 2016 waren dat nog negen bronnen. Wanneer een

80 De lijst van toewijzingsfondsen zit als bijlage bij de algemene uitgavenbegroting: zie de tabellen 3 van de wet van
25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting 2017, Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, p.
91721-91722.
81 Percentage berekend op de totale fiscale ontvangsten op kasbasis. Zie Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 543035/001, Aanpassingen van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018, algemene
toelichting, p. 69.
82 Voor het saldo ging het om 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 de winst van de
vennootschappen.
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van de twee bronnen ontoereikend is, gebeurt er ook een voorafname van de accijnzen op
tabak.
Vanaf 2017 blijven er voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid dus slechts
drie toewijzingsfondsen over (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 tabaksfabrikaten), in plaats van de
twaalf fondsen voordien. Er moeten echter nog reglementaire bepalingen komen om de
aanwending van eventuele onbenutte saldi van de opgeheven fondsen te regelen83.
In 2017 was de btw goed voor 10.435,6 miljoen euro aan ontvangsten en de roerende voorheffing voor 3.214,2 miljoen euro. Die bedragen vertegenwoordigen 34,8  % van de geïnde
btw-ontvangsten en 75,7  % van de ontvangsten van de roerende voorheffing84 in 2017. In
2017 werd niets voorafgenomen van de accijnzen op tabak.
Grafiek 5 – Evolutie van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (verschuldigde bedragen in miljoen euro)
14.000
13.650

12.000
10.000
8.000

9.237

9.700

6.000
4.000
2.000
0

2015

2016

2017

Bron: Rekenhof
Het globale bedrag van de alternatieve financiering is aanzienlijk gestegen in
2017 (+3.950 miljoen euro in vergelijking met 201685). Dat is hoofdzakelijk het resultaat
van de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid en een vermindering
van de dotatie van de Staat die wordt gecompenseerd door de kredieten afkomstig van de
alternatieve financiering.
83 Op 31 december 2017 bleef er voor alle geschrapte fondsen samen 29.885.891,88 euro over aan bedragen die aan
de sociale zekerheid waren verschuldigd maar niet werden aangewend.
84 Rekening houdend met de toepassing van het minimumbedrag, zie punt 2.
85 De stijging van de bedragen die verschuldigd zijn door de Staat wijkt af van de stijging met 3.866,3 miljoen euro
van de ontvangsten geboekt door de instellingen van sociale zekerheid (zie Deel I, punt 2.1.3). De afwijking is methodologisch van aard en situeert zich in 2016 bij de RSZ.
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Componenten en verdeling van de alternatieve financiering

De middelen van de alternatieve financiering bestaan uit:
•
•
•

een basisbedrag;
een bedrag om de gevolgen van de taxshift op de sociale zekerheid te neutraliseren;
een bedrag om de geneeskundige verzorging te financieren.

Wat het basisbedrag betreft, wordt jaarlijks een vast percentage voorafgenomen van de
btw-opbrengsten86 en van de roerende voorheffing87. Die bedragen worden gestort aan de
RSZ-Globaal Beheer en aan het fonds voor het financieel evenwicht van het sociaal statuut
der zelfstandigen.
De wet van 18 april 2017 heeft echter een minimumbedrag vastgelegd om de leefbaarheid
van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid te verzekeren88. In 2017 ligt het
hoger dan het bedrag dat wordt verkregen wanneer de bovenvermelde vaste percentages
voor de ontvangsten van de roerende voorheffing worden toegepast. Door de toepassing
van het minimumbedrag stijgen de ontvangsten met 208,8 miljoen euro voor de RSZ en
met 52,0 miljoen euro voor het RSVZ.
In 2017 is een basisbedrag van 7.445,0 miljoen euro verschuldigd aan de sociale zekerheid.
Tussen 2017 en 2020 zal dat basisbedrag voor de twee stelsels worden aangevuld met een
aanvullende alternatieve financiering ter compensatie van de taxshift. Voor het stelsel van
de werknemers worden de aanvullende bedragen om de gevolgen van de taxshift op de sociale zekerheid te neutraliseren, vastgelegd rekening houdende met de nettoterugverdieneffecten die het Federaal Planbureau heeft berekend89. In het stelsel van de zelfstandigen
worden de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de zelfstandigen en de stijging van de uitgaven als gevolg van de verbetering van het sociaal statuut gecompenseerd.
De wet bepaalt de aanvullende bedragen voor de vier jaar. Voor 2017 werd het totaalbedrag
vastgelegd op 2.148,2 miljoen euro. Deze aanvullende bedragen zouden in de toekomst
kunnen worden aangepast om rekening te houden met de impact van de maatregelen die
betrekking hebben op de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid.
Vanaf 2021 zal het bedrag van de aanvullende alternatieve financiering ter compensatie van
de taxshift worden opgenomen in het basisbedrag en zullen nieuwe afnemingspercentages
worden bepaald.

86 13,41  % van de btw-ontvangsten voor de financiering van de werknemers en 3,33  % voor de financiering van de
zelfstandigen.
87 40,73  % van de ontvangsten van de roerende voorheffing voor de financiering van de werknemers en 10,12  % voor
de financiering van de zelfstandigen.
88 Artikel 3, § 2, en artikel 10, § 2, van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale
zekerheid.
89 De nettoterugverdieneffecten als gevolg van de taxshift zijn enerzijds de effecten die door de daling van de kosten
van arbeid zouden moeten leiden tot een toename van de tewerkstelling en dus van de sociale bijdragen evenals
een daling van de werkloosheidsuitgaven. Anderzijds dekken ze eveneens de negatieve gevolgen die voortvloeien
uit de stijging van bepaalde belastingen waartoe werd beslist om de daling van de sociale werkgeversbijdragen te
compenseren.
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Tot slot wordt het bedrag van de alternatieve financiering voor de geneeskundige verzorging
voorafgenomen van de geïnde netto-ontvangsten uit de btw, en direct aan de twee Globale
Beheren gestort. Voor 2017 werd een globaal bedrag vastgelegd van 4.056,5 miljoen euro90.
Grafiek 6 – Verdeling van de alternatieve financiering in 2017 op basis van de verschuldigde bedragen
(in miljoen euro)
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90 Het koninklijk besluit van 6 juni 2017 had aanvankelijk de verschuldigde bedragen vastgelegd voor de twee globale
beheren, maar deze werden opgetrokken door het koninklijk besluit van 19 september 2017.
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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 krijgen91. 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 overgedragen 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 overgedragen van het federale niveau naar
de deelstaten92. Wat de sociale zekerheid betreft, werden de materies inzake werkgelegenheid, ouderenzorg, geneeskundige verzorging en gezinsbijslag overgedragen. Sinds 1 januari 2015 nemen de deelentiteiten de financiering van de overgedragen bevoegdheden over.
De overdracht gaat gepaard met een overgangsperiode. De activiteiten en verantwoordelijkheden van de Staat en van de deelstaatentiteiten 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 deelstaatentiteiten, onder meer via kennisoverdracht93.
De federale entiteiten verzorgen het administratieve beheer van de betrokken materies
voor rekening van de deelstaatentiteiten totdat de bevoegdheden operationeel worden
overgedragen.

91 De Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
92 Met uitzondering van de bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen, die werd overgedragen op1 januari 2016.
93 Zie verder in Deel II van dit Boek, het artikel “Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming”.
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Dit hoofdstuk gaat dieper in op de stand van zaken van de operationele overdracht van bevoegdheden en stelt het bedrag vast voor de uitgaven voor prestaties voor rekening van de
deelentiteiten. Die uitgaven maken geen deel uit van de federale begroting.

2

Overdrachten i.v.m. de zesde staatshervorming

2.1
Operationele overdracht van bevoegdheden
De operationele overdracht van bevoegdheden werd gedeeltelijk gerealiseerd. Volgende tabel toont de bevoegdheden die de federale entiteiten overnemen en de geplande datum voor
de overdracht.
Tabel 19 – Datum van de nog te realiseren operationele overdracht

Materie

Vlaamse
Gemeenschap

Waals
Gewest /
Franse
Gemeenschap

Brussel
GGC

Duitstalige
Gemeenschap

RVA

Gerealiseerd

Sine en DSP(2):
01/2019
Gerealiseerd

Andere dan
DSP: 01/2019
Te bepalen

07/2017
(+ te bepalen)

01/ en 10/2017
(+ te bepalen)

07/2016
(+ te bepalen)

PWA (PWA-cheques)

05 en 09/2016
01/2018
(+ te bepalen)
01/2018

01/2018

01/2018

01/2018

Loopbaanonderbreking

09/2016

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

RIZIV
01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Activeringsuitkeringen
Outplacement
Premies

Sine :
te bepalen
Te bepalen
(1)

01/2019
Ouderenzorg: rust- en
verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden,
dagverzorgingscentra
01/2019
Geestelijke
gezondheidszorg
01/2019
Revalidatie

Sine: te bepalen

01/2019

01/2019

01/2019

Mobiliteitshulpmiddelen

01/2019

01/2019

01/2019

Gerealiseerd

Preventie en
eerstelijnszorg(3)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Ziekenhuizen
(investeringen)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Famifed
01/2019

01/2020

01/2019

Gezinsbijslag

Sine: sociale inschakelingseconomie
DSP: doorstromingsprogramma
(3)
De Vlaamse Gemeenschap heeft de bevoegdheid voor tabaksontwenning (deel van de rubriek “preventie en
eerstelijnszorg”) volledig overgenomen op 1 januari 2017.
(1)

(2)

Bron: RVA, RIZIV en Famifed
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Werkgelegenheid
De meeste bevoegdheden werden in 2016 overgedragen. De RVA oefent echter nog bevoegdheden uit voor rekening van de deelstaatentiteiten in domeinen zoals de activeringsuitkeringen en de loopbaanonderbreking. De Vlaamse Gemeenschap beheert de dossiers inzake
loopbaanonderbreking die sinds september 2016 zijn ingediend.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen werd pas op 1 januari 2016 formeel
overgedragen naar de deelstaten.
2.2

Uitgaven voor de bevoegdheden die werden overgedragen in het kader van de
zesde staatshervorming
De deelstaatentiteiten financieren sinds 1 januari 2015 alle uitgaven in verband met de overgedragen bevoegdheden en ze stellen de bijbehorende begrotingen op.

3,3
2,9
91,5

Tussenkomst – Start- en stagebonus

Tussenkomst – outplacement

Loopbaanonderbrekingen

3.416,0
6.850,4

Gezinsbijslag

Totaal

3.509,8

2.804,1

1,0

863,4

1.939,7

215,7

100,1

0,7

O

1,1

O

O

0,1

O(3)

113,8

2017

6.711,1 6.529,6

3.455,5

2.733,5

1,0

901,6

1.830,9

522,1

101,4

0,8

O

1,1

0,6

O

0,1

278,4

139,7

2016

0,5

379,9

909,4

283,9

28,9

O

0,2

O

O

O

0,2

111,5

143,1

2016

3.749,8

2.113,1

Famifed
3.706,6

2.132,9

1.040,4 1.289,8

0,5

152,7

887,2

RIZIV

596,3

30,5

0,3

5,2

1,3

0,5

1,9

0,1

416

140,5

(1)

RVA

2015

3.686,7

2.183,5

1.328,2

0,5

391,1

936,6

175,0

28,8

O

O

O

O

O

0,1

0,2

145,9

2017

Waals Gewest /
Franse Gemeenschap

1.278,6

741,7

291,0

0,1

44,9

246,0

245,9

7,1

0,1

0,4

0,3

0,1

0,5

0,1

204

33,3

2015

1.213,2

752,9

361,0

0,1

109,5

251,4

99,3

6,9

0,1

O

O

O

O

O

58,2

34,1

2016

Brussel
GGC

Bron: RVA, RIZIV, Famifed

(2)

(1)

 et uitzondering van de loopbaanonderbrekingen zijn de uitgaven en de financiering van de Duitstalige Gemeenschap vervat in de cijfers van het Waals Gewest.
M
n.v.t.: niet van toepassing
(3)
O: Bevoegdheid al overgedragen

2.170,8

1,0

407,5

Subtotaal

Werkingskosten

Geneeskundige verzorging

1.762,3

1,2

PWA – Premies verzekeringen werklozen

Hulp aan bejaarden

0,6

PWA – Tussenkomst administratie-kosten

1.263,6

1,6

PWA – Voorschotten Uitbetalings-instellingen

Subtotaal

0,2

1.022,3

140

2015

Vlaamse
Gemeenschap

Geschillen werkloosheid (artikel 19 van het protocol)

Diensten-cheques

Activerings-uitkeringen en premies
(via de uitbetalings-instellingen)

Materie

Tabel 20 – Uitgaven die de OISZ doen voor rekening van de deelstaatentiteiten in het kader van de zesde staatshervorming (in miljoen euro)

1.173,2

773,3

363,4

0,1

106,7

256,6

36,5

7,1

O

O

O

O

O

O

0,5

28,9

2017

53,4

33,9

19,0

0,0

2,5

16,5

0,5

0,5

n.v.t.  

n.v.t.

n.v.t.  

n.v.t.

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.

n.v.t. (2)

2015

58,9

34,0

24,2

0,0

7,6

16,6

0,7

0,7

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.

2016

Duitstalige
Gemeenschap

59,5

34,3

24,5

0,0

7,7

16,8

0,7

0,7

n.v.t.  

n.v.t.

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.  

n.v.t.

2017
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De totale uitgaven van de prestaties in 2017 voor rekening van de deelentiteiten bedroegen
11,4 miljard euro.
Werkgelegenheid
Aangezien de operationele overdracht van de bevoegdheden stapsgewijs verloopt, dalen de
RVA-uitgaven voor rekening van de deelstaatentiteiten jaar na jaar. Ze beliepen 2.106,3 miljoen euro in 2015 en 906 miljoen euro in 2016 (-1.200,3 miljoen euro) ingevolge talloze operationele bevoegdheidsoverdrachten, om in 2017 te komen tot een bedrag van 427,9 miljoen
euro.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De uitgaven van het RIZIV voor rekening van de deelstaatentiteiten beliepen 3.521.2 miljoen euro in 2015, stegen met 887,3 miljoen euro in 2016 en lopen op tot 4.408,5 miljoen
euro in 2016. Die stijging vloeit voort uit het feit dat de bevoegdheid voor investeringen in
ziekenhuizen formeel aan hen werd overgedragen op 1 januari 2016. De uitgaven stijgen in
2017 nog met 111,7 miljoen euro tot 4.520,2 miljoen euro.
Gezinsbijslagen
In 2017 stond Famifed nog steeds in voor het beheer van de gezinsbijslagen voor rekening
van de deelstaatentiteiten. De uitgaven beliepen 6.304,7 miljoen euro in 2015 en 6.375,3 miljoen euro in 2016 (+70,6 miljoen euro), om in 2017 te komen tot een bedrag van 6.500,9 miljoen euro (+125,6 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. Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen.
Voor de rekeningen 2017 kan het Rekenhof daar nu dus nog geen uitspraak over doen. Op
31 juli 2018 had het de rekeningen 2016 van negen instellingen, de rekeningen 2015 van vier
instellingen, de rekeningen 2014 en 2013 van twee instellingen en de rekening 2012 van één instelling nog niet ontvangen.
Op 31 juli 2018 hadden de beheersorganen van acht van de veertien instellingen hun rekeningen alvast opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) moeten nog hun rekeningen voor 2014, 2015 en
2016 opstellen. De laattijdige afsluiting van die rekeningen verhindert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de sociale zekerheid in de rekeningen van de Staat.

1

Inleiding

Overeenkomstig zijn organieke wet is het Rekenhof belast met de controle van de rekeningen 2017 van veertien94 openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ): eHealth,
Famifed, Fedris, FSO, HVKZ, HVW, HZIV, KSZ, RVA, RJV, FPD, RSZ, RIZIV en RSVZ.
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 Boeken95 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, het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat instaat voor
het opmaken van statistieken, pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem
op nationaal niveau waarbij het Rekenhof een rol moet spelen96. Dat de geauditeerde
geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid niet tijdig beschikbaar zijn, beschouwt

94 In 2016 waren er nog zestien OISZ. Op 1 januari 2017 zijn het FAO en het FBZ gefusioneerd tot Fedris en is DIBISS
geïntegreerd in de RSZ.
95 Rekenhof, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, p. 85, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, p. 69, Boek 2015 over de
Sociale Zekerheid, p. 73, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, p. 71 en Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, p. 81,
www.rekenhof.be.
96 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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Eurostat als een knelpunt dat dringend moet worden verholpen om de kwaliteit van de
EDP-statistieken (Excessive Deficit Procedure) te garanderen. Om hieraan tegemoet te
komen heeft de minister van Begroting aangekondigd dat het toepassingsgebied van de wet
van 22 mei 2003 mogelijk zal worden uitgebreid tot de OISZ97.
Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen
op 31 juli 2018.

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 boekjaar98. 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 2018)
Opmaak van de rekening

Boekjaar 2015

Boekjaar 2016

Boekjaar 2017

Tijdig

3

4

2

Minder dan 1 maand te laat

7

7

6

1 tot 2 maanden te laat

0

0

-

2 tot 12 maanden te laat

4

3

-

Meer dan 1 jaar te laat

0

0

-

Nog niet opgemaakt

2

2

6

16

16

14

Totaal
Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

Voor het jaar 2017 hebben de beheersorganen van eHealth, Famifed, de HVW, de HZIV, de
RJV, het RSVZ, de RVA en de FPD hun rekeningen al opgesteld. De RSZ en het RIZIV hebben hun rekeningen 2014, 2015 en 2016 nog niet opgesteld (zie punt 2.4).
Vanaf het boekjaar 2014 worden de begrotingsontvangsten en -uitgaven aangerekend volgens het principe van de vastgestelde rechten99. 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 maart 100
van het volgende jaar.
De aanpassing van de regels van aanrekening leidde in de eerste jaren niet tot een verbetering in de tijdige opmaak van de rekeningen. Voor het jaar 2017 stelt het Rekenhof vast

97 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.
98 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor de HVKZ en het RIZIV op 31 december.
99 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.
100 Voor de HVKZ en het RIZIV is de datum vastgesteld op 30 september.
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dat slechts twee instellingen hun rekeningen tijdig hebben opgemaakt. Zes instellingen
deden dit met minder dan één maand vertraging, zes hebben hun rekeningen nog niet
opgemaakt. Globaal verslechtert m.a.w. de situatie.
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 laattijdig 101.
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 OISZ102
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 herzien.
Het College van de OISZ is ook gestart met een denkoefening rond de invoering van single
audit. Daarbij komt ook de rol van de verschillende controleactoren (bedrijfsrevisor, Rekenhof) aan bod. Op uitnodiging van het College heeft op 20 oktober 2017 een eerste overleg
plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van het College van de OISZ en van het Rekenhof. Het overleg wordt in 2018 voortgezet.
2.3
Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof
De OISZ sturen de rekeningen die door hun beheersorganen werden opgesteld, samen
met het verslag van de aangestelde revisor, binnen drie maanden voor goedkeuring aan de
minister bevoegd voor de instelling. De toezichthoudende minister bezorgt de rekeningen

101 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, www.rekenhof.be.
102 Het College brengt op vraag van de toezichthoudende minister of op eigen initiatief advies uit over aangelegenheden inzake het bestuur, het personeelsbeleid en de werking van de OISZ. Het is samengesteld uit de administrateurs-generaal van de OISZ.
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binnen zes weken aan de minister van Begroting, die op zijn beurt vier weken heeft om de
rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof 103.
Sinds het boekjaar 2013 moeten de rekeningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend
op het boekjaar aan het Rekenhof worden overgelegd.
Omdat de rekeningen 2017 tot uiterlijk 30 november 2018 aan het Rekenhof kunnen worden
bezorgd104, 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 acht instellingen (eHealth,
Famifed, HVW, HZIV, RJV, RSVZ, RVA en FPD) op 31 juli 2018 de rekeningen 2017 al heeft
opgesteld.
Wat de rekeningen 2016 betreft, heeft het Rekenhof op 31 juli 2018 de rekeningen ontvangen
van zeven instellingen (eHealth, Famifed, de HVKZ, FAO, de HVW, de KSZ en het RSVZ).
Van negen ontbraken dus nog de rekeningen, ook al hadden zeven van hen (DIBISS, FBZ,
FSO, HZIV, RJV, RVA en FPD) die rekeningen al opgemaakt.
Van vier instellingen ontbraken nog de rekeningen 2015 hoewel twee instellingen hun rekeningen al hadden opgemaakt (FSO en RJV). De beheersorganen van het RIZIV en de RSZ
hebben op 31 juli 2018 hun rekeningen 2015 nog niet opgesteld.
In 2016 had de minister van Begroting aan de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA)105
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 31 juli 2018 ontbraken enkel de rekeningen 2014 van het RIZIV en de RSZ. De FOD BOSA
heeft die rekeningen nog niet gecontroleerd omdat de beheersorganen van deze instellingen de rekeningen nog niet hadden opgesteld.
Het Rekenhof wijst er daarnaast op dat de rekeningen 2013 van het RIZIV en de RSZ nog
ontbreken. Ook de rekeningen 2012 van het RIZIV zijn nog niet voorgelegd aan het Rekenhof.
2.4
Problematiek bij RSZ en het RIZIV
De RSZ en het RIZIV slagen er niet in hun rekeningen binnen de wettelijke termijn op te
maken, ook al hebben zij meer tijd dan de andere instellingen. Voor een deel is die vertraging het gevolg van dezelfde factoren, voor een deel ook van factoren eigen aan elke instelling.
Bij de financiële dienst van de RSZ hebben de daling van het aantal personeelsleden (door
vertrek en pensionering) en de nieuwe taken en bijkomende opdrachten als gevolg van de
zesde staatshervorming, geleid tot een interne herschikking van de taken. Door de hogere
werklast kan de dienst niet alle taken tijdig uitvoeren en krijgen recurrente activiteiten,
zoals het afsluiten en opmaken van de rekeningen, een lagere prioriteit. Door de fusie tussen RSZ en DIBISS krijgt de financiële dienst er wel nieuwe medewerkers bij, maar die

103 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
104 Voor de RSZ is dat 15 maart 2019 en voor de HVKZ en het RIZIV 15 juni 2019.
105 De FOD Budget en Beheerscontrole maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de FOD BOSA.
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versterking zal pas een meerwaarde opleveren als de integratie van de twee instellingen
volledig is afgerond. Bovendien kunnen medewerkers van de financiële dienst geen taken
van collega’s overnemen omdat de noodzakelijke procedurebeschrijvingen ontbreken over
de boekhoudkundige verwerking van sommige ontvangsten.
Het Rekenhof wijst erop dat de RSZ binnen de Sociale Zekerheid de gelden beheert. Daarom
is het belangrijk dat de RSZ zijn rekeningen tijdig afsluit en opmaakt.
Ook bij het RIZIV zorgen de evolutie van het aantal personeelsleden en het ontbreken van
de procesbeschrijvingen voor vertraging, maar de opmaak van de rekeningen wordt daarnaast nog beïnvloed door andere elementen. Zo is er enerzijds de complexiteit van het proces (de rekeningen van het RIZIV zijn het resultaat van de consolidatie van de rekeningen
per sector)106 en anderzijds het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid van de
ziekenfondsen voor de uitgavenevolutie in de geneeskundige verzorging. Als de uitgaven
van de ziekenfondsen hoger liggen dan hun aandeel in de begroting, moeten zij een deel
van die meeruitgaven ten laste nemen (mali). In het andere geval krijgen zij een deel van de
minderuitgaven (boni)107. Voor de vaststelling van de boni’s en mali’s wordt een normatieve
verdeelsleutel gebruikt. Zoals uiteengezet in het verslag van het Rekenhof over de financiële
verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen108, wilden die de verdeelsleutel voor 2008 kennen voordat de rekeningen 2012 werden opgemaakt. Die verdeelsleutel werd echter pas in
2016 vastgesteld109. Strikt genomen is de vaststelling van de normatieve verdeelsleutel niet
nodig om de rekeningen van een bepaald jaar op te maken. Als gevolg van vroegere opmerkingen van het Rekenhof 110 is de wetgeving immers aangepast, zodat het RIZIV voor zijn
rekeningen de meest recente normatieve verdeelsleutel kan gebruiken111.
De dienst Interne audit van het RIZIV heeft in zijn auditplan 2018 een onderzoek ingeschreven naar het proces van de opmaak van de rekeningen. Op 31 juli 2018 was dit onderzoek
nog niet afgerond.
De laattijdige afsluiting van de rekeningen van zowel de RSZ als het RIZIV is een probleem,
zeker als de verrichtingen van de sociale zekerheid op termijn zouden worden geïntegreerd
in de jaarrekening van de Staat die het Rekenhof moet certificeren.

3

Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof
overgelegd.

106 Het RIZIV maakt deelrekeningen op voor de sector van de geneeskundige verzorging, de sector van de uitkeringen
van de werknemers, de sector van de uitkeringen van de zelfstandigen en het Fonds voor Medische Ongevallen.
Nadat alle deelrekeningen door de bevoegde beheersorganen zijn goedgekeurd, worden ze geconsolideerd. Die
geconsolideerde rekeningen worden voorgelegd aan het Rekenhof.
107 Zie ook Deel I, hoofdstuk 2, punt 1.4.2.2 in dit Boek.
108 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. 29-35, www.rekenhof.be.
109 De normatieve verdeelsleutel zorgt voor een correctie van de uitgaven op basis van het ledenprofiel van een ziekenfonds. Hij wordt gebruikt voor de vaststelling van de definitieve financiële verantwoordelijkheid.
110 Rekenhof, “Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): laattijdige goedkeuring en voorlegging
van de rekeningen”, 163e Boek, Brussel, september 2006, p. 487-497, www.rekenhof.be.
111 Wet houdende diverse bepalingen 24 juli 2008, art. 117.
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De te volgen procedures en termijnen zijn duidelijker omschreven vanaf het boekjaar
2013 en de termijn voor het beheersorgaan om de rekeningen op te stellen werd verlengd
met een maand. Desondanks is er geen verbetering merkbaar in de tijdige opmaak van de
rekeningen. Op 31 juli 2018 hebben de beheersorganen van acht instellingen hun rekeningen 2017 al opgemaakt. Slechts twee instellingen hebben hun rekeningen 2017 op de vooropgestelde datum van 15 juni 2018 opgemaakt. Daarnaast moeten de RSZ en het RIZIV nog
hun rekeningen voor 2014, 2015 en 2016 opmaken (voor 2017 hebben zij respectievelijk tijd
tot 30 september en 31 december 2018).
De jaarrekeningen moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
aan het Rekenhof worden toegestuurd112. Daardoor kon het Rekenhof nog niet nagaan of de
OISZ en de bevoegde ministers de termijn voor het overleggen van de rekeningen 2017 beter
naleven. Wel stelt het vast dat slechts zeven van de zestien instellingen hun rekeningen
2016 hebben overgezonden en dat het van vier instellingen de rekeningen 2015 nog moet
krijgen.
De FOD BOSA 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. Enkel de rekeningen van het RIZIV en de RSZ werden nog niet gecontroleerd omdat de beheersorganen van deze instellingen de rekeningen
nog niet hebben opgesteld. Het Rekenhof dringt erop aan dat ook deze rekeningen zo snel
mogelijk worden overgezonden, zodat de FOD BOSA zijn onderzoeken kan afronden en de
rekeningen op zijn beurt kan overzenden aan het Rekenhof.
De laattijdige afsluiting van de rekeningen van zowel de RSZ als het RIZIV bemoeilijken
de consolidatie van de financiële gegevens van de sociale zekerheid. De huidige toestand
hypothekeert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de sociale zekerheid in
de rekeningen van de Staat. Het is dan ook cruciaal dat de toezichthoudende minister en de
betrokken instellingen actie ondernemen om de achterstand in te halen en tegelijk procedures ontwikkelen om hun rekeningen binnen de voorgeschreven termijnen af te sluiten113.

112 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.
113 Ook het Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ dringt in zijn antwoord op het hiernavolgende artikel “Opvolging van de interne-auditfunctie” aan op een striktere naleving van de termijnen voor de overlegging van de
rekeningen. Het GAC beschouwt de certificering van de rekeningen van alle OISZ door een externe controle, in een
gecoördineerde actie, als een onderdeel van goed beleid.
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OISZ: Opvolging van de
interne-auditfunctie
In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid deed het Rekenhof een aantal aanbevelingen voor
de ontwikkeling van de interne audit bij de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ).
Eind 2017 hebben de OISZ een interne-auditdienst die werkt volgens een gemeenschappelijk
auditcharter. Sinds 2016 is ook het Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ operationeel.
Dat comité ziet toe op de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de auditdiensten.
De interne-auditdiensten zijn niet alleen belangrijk voor de interne organisatie van de OISZ,
maar ook voor de externe auditor. Door gebruik te maken van de werkzaamheden van de interne audit kan zijn controle efficiënter en vlotter verlopen en kan hij, in een geest van single
audit, de controlelast voor de OISZ beperken.
Het Rekenhof heeft daarom onderzocht in welke mate de organisatie en de werkzaamheden
van de interne-auditdiensten van de OISZ in overeenstemming zijn met de internationale normen. Het doet een aantal aanbevelingen om de werking van de interne-auditdiensten te verbeteren. Het stelt ook vast dat nog vooruitgang kan worden geboekt op het vlak van de kwaliteitsbewaking. Dat is ook belangrijk in het licht van de single audit.

1

Inleiding

1.1
Historiek
In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid114 vatte het Rekenhof zijn vaststellingen samen
over de invoering van de interne audit in de openbare instellingen van sociale zekerheid
(OISZ). Het concludeerde 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.
Het formuleerde ook een aantal aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Om aan die
aanbevelingen tegemoet te komen, besliste het College van de OISZ een gemeenschappelijk
kader uit te werken voor de organisatie en de werking van de interne audit bij de OISZ.
Het College richtte een werkgroep Interne Audit op die twee charters opstelde: een gemeenschappelijk charter voor de interne-auditfunctie en een gemeenschappelijk charter
voor een auditcomité. In de loop van 2014 hebben alle OISZ het charter voor de interne-auditfunctie aanvaard. Eind 2017 beschikten bijna alle OISZ115 over een interne-auditfunctie.
Wat het auditcomité betreft, stelde de werkgroep in 2014 twee organisatiemodellen voor.
Het eerste model betreft een Instellingsspecifiek Auditcomité (IAC), opgericht bij de

114 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, Brussel,
oktober 2010, p. 106-111, www.rekenhof.be.
115 De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) had als enige OISZ geen interne-auditfunctie. Ze is echter
sinds 1 januari 2018 opgeheven. Haar activiteiten werden geïntegreerd in de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
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instelling zelf. De opdracht van een dergelijk comité gaat van de goedkeuring van het auditplan tot het maken van afspraken over de budgetten en middelen van de dienst Interne
Audit116. Alleen het RSVZ, Famifed, de KSZ en eHealth117 kozen voor een eigen auditcomité.
In het tweede model vervullen het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de OISZ (GAC118)
en het algemeen beheer van de instelling 119 samen de taak van auditcomité. In dit model
neemt het algemeen beheer de functionele en administratieve taken op zich. Het GAC, dat
sinds het derde kwartaal van 2016 operationeel is, staat in voor een methodologische toetsing van het auditplan en de werking van de interne-auditfunctie binnen de instelling. Alle
OISZ behalve het RSVZ, Famifed, de KSZ en eHealth kozen voor dit model.
Overeenkomstig zijn auditcharter waarborgt het GAC voor alle OISZ de onafhankelijkheid,
de objectiviteit en de kwaliteit van alle interne-auditdiensten. Het GAC wil bovendien bijdragen tot de structurering van de relaties met andere controleactoren in het kader van
single audit (zie hierna).
1.2
Belang van interne audit
De interne audit beoordeelt in welke mate een organisatie erin slaagt het bedrijfsproces en
de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Hij helpt de organisatie bij het realiseren
van de doelstellingen door systematisch de doeltreffendheid van het risicobeheer en de bijhorende beleidsprocessen te evalueren en te verbeteren. De interne audit is dus van belang
voor de interne organisatie van de instelling.
De interne en externe audit (Rekenhof of bedrijfsrevisor) proberen de controlelast voor
de OISZ te beperken door gebruik te maken van elkaars werkzaamheden en zo te streven
naar single audit. Single audit vereist echter dat de interne-auditdienst werkt volgens internationaal aanvaarde normen, uitgewerkt voor het Institute of Internal Auditors (IIA)120. Die
vereiste is vooral belangrijk als de externe auditor de rekeningen van de OISZ moet certificeren121. Als hij oordeelt dat hij kan steunen op de controles van de interne-auditdienst, kan
hij zijn eigen werkzaamheden beperken en kan de controle vlotter en efficiënter verlopen.
De werkzaamheden van de interne audit helpen hem de risico’s in kaart te brengen en en
de beheersing ervan te evalueren.
1.3
Onderzoek
Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de interne-auditdiensten van de OISZ en hun
audits beantwoorden aan de internationale normen. Het heeft hiervoor gebruik gemaakt
van de zelfevaluaties die de interne-auditdiensten hebben uitgevoerd op vraag van het GAC.
Deze vormden de basis van de vaststellingen zoals opgenomen in dit artikel. Het GAC heeft
alle interne-auditdiensten van de OISZ gevraagd deel te nemen aan de zelfevaluaties. Van
116 Andere taken van het IAC zijn de goedkeuring van de auditrapporten en het jaarverslag en de evaluatie van het
hoofd van Interne Audit.
117 Bij de KSZ en eHealth neemt het beheerscomité de rol van auditcomité op zich.
118 Het GAC is samengesteld uit vier experten en vier vertegenwoordigers van de sociale partners uit de OISZ.
119 Dit begrip verwijst naar de administrateur-generaal of zijn adjunct.
120 Institute of Internal Auditors, Performance Standards en Attributes Standards, https://global.theiia.org.
121 Op dit ogenblik certificeren de bedrijfsrevisoren noch het Rekenhof de rekeningen van de OISZ. De minister van
Begroting heeft naar aanleiding van de wijziging, in 2016, van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat aangekondigd dat het toepassingsgebied van die
wet zal worden uitgebreid tot de OISZ. Zie Rekenhof, “Opdracht van de revisoren bij de OISZ”, Boek 2017 over de
Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2017, p. 87-95, www.rekenhof.be.
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de instellingen met een eigen auditcomité heeft enkel RSVZ zijn resultaten van de zelfevaluatie meegedeeld aan het GAC, na goedkeuring door zijn eigen auditcomité. De enquête
voor de zelfevaluatie steunde op de internationale normen van het IIA. Ze peilde naar de
toepassing van de volgende normen:
•
•
•
•
•
•
•
•

opdracht en verantwoordelijkheid (norm 1000);
onafhankelijkheid en objectiviteit (norm 1100);
vakbewaamheid en beroepsmatige zorgvuldigheid (norm 1200);
kwaliteitsbewaking en -verbetering (norm 1300);
beheer van de interne-auditfunctie (norm 2000);
uitvoering van de opdracht (norm 2300);
communicatie (norm 2400);
monitoren van de opvolging (norm 2500).

Het onderzoek van het Rekenhof werd uitgevoerd bij de interne-auditdiensten van de RSZ,
het RIZIV, de RVA, de HVW, de HZIV, de FPD, de RJV, Fedris122 en het RSVZ123. De KSZ
en eHealth werden niet opgenomen in het onderzoek. De informatieveiligheidsdienst van
deze instellingen neemt de rol van interne-auditdienst op en voert ook IT-gerelateerde audits uit. Voor die audits geldt een ander normenkader, waardoor ze buiten deze analyse vallen. Famifed werd niet opgenomen omdat de gezinsbijslag sinds de zesde staatshervorming
geen federale bevoegdheid meer is.
Het Rekenhof heeft op basis van de antwoorden van de OISZ zijn eigen vaststellingen
en aanbevelingen geformuleerd, los van de aanbevelingen van het GAC. Het heeft er ook
voor gekozen een algemeen overzicht te geven van de stand van zaken (zoals die begin
2017 bleek uit de zelfevaluaties). De werking van het GAC is in deze audit niet onderzocht,
net zomin als de impact van een instellingenspecifiek auditcomité op de werking van de
interne-auditdienst.
1.4
Procedure
Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel op 4 juli 2018 voorgelegd aan de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, de vice-eersteminister en minister van Werk, de minister van
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, de minister van Pensioenen en de voorzitter van het GAC. Het artikel is ook, ter informatie, bezorgd
aan de leidend ambtenaren van de OISZ die hebben deelgenomen aan de zelfevaluatie.
De voorzitter van het GAC heeft op 27 juli 2018 geantwoord. De voorzitter van het College
van de OISZ heeft op 2 augustus 2018 de reactie meegedeeld van de deelnemende instellingen. Dit artikel houdt rekening met hun opmerkingen.

122 Fedris is sinds 1 januari 2017 de fusie-instelling van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten.
123 Zoals vermeld in punt 1.1 heeft het RSVZ, net als Famifed en de KSZ, een eigen auditcomité. Bij de andere OISZ
coördineert het GAC de interne-auditdiensten.
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2

Resultaten

2.1

Organisatie van de interne audit

Doel, bevoegdheid en verantwoordelijkheid (IIA-norm 1000)
De opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interne audit moeten duidelijk vastgelegd zijn in een goedgekeurd auditcharter. Dit charter moet op een transparante manier worden gecommuniceerd binnen de organisatie.
Alle interne-auditdiensten hebben het gemeenschappelijk auditcharter aanvaard. Dat charter is opgemaakt volgens de normen van het IIA. Het legt de opdrachten, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden vast. Het charter hanteert het principe van comply or explain. Dat
betekent dat de OISZ de afwijkingen moeten toelichten. Hoewel het charter een financiële
audit niet principieel uitsluit, kunnen de interne-auditdiensten op basis van het principe
comply or explain hun rol op dit vlak beperken124. De taak om de jaarrekening te attesteren
komt toe aan de bedrijfsrevisoren, zodat de rol van de interne-auditdiensten inzake financiële audit residuair is.
Als de interne-auditdiensten bij de uitvoering van hun operationele audits minder of geen
aandacht besteden aan financiële aspecten, wordt het voor de externe auditor echter moeilijker om te steunen op de werkzaamheden van die diensten als de verrichtingen van de
OISZ in de toekomst worden opgenomen in de jaarrekening van de Staat die het Rekenhof
moet certificeren.
Uit de zelfevaluatie blijkt dat de OISZ op een verschillende manier communiceren met het
personeel over het charter, de opdrachten en de bevoegdheden van de interne-auditdienst.
Sommige instellingen hebben het bestaan ervan zelfs niet aan het personeel meegedeeld.
Een duidelijke en transparante communicatie zorgt nochtans voor medewerking van het
personeel. De opvattingen van de medewerkers over interne audit beïnvloeden hun betrokkenheid en de kans op welslagen ervan. Personeelsleden die de taak en de meerwaarde van
de interne audit niet kennen of begrijpen, zien de auditors eerder als inspecteurs dan als
bondgenoten in de verbetering van de werking van de organisatie.
Objectiviteit en onafhankelijkheid (IIA-norm 1100)
Interne-auditdiensten moeten objectief en onafhankelijk zijn. Dat komt in de eerste plaats
tot uiting in de positie van de interne audit in de organisatie. De onafhankelijkheid blijkt
ook uit de mogelijkheid onbeperkt toegang te hebben tot de gegevens. Een interne-auditdienst die hierbij bij zijn onderzoek hinder ondervindt, kan geen objectief en onafhankelijk
rapport uitbrengen.
In alle instellingen zijn de interne-auditdiensten stafdiensten van het algemeen beheer van
de instelling (d.i. de leidend ambtenaar of zijn adjunct), waarvan ze ook functioneel afhankelijk zijn, bv. voor de toewijzing van budgetten en personeel125. Zij rapporteren ook meestal

124 De FPD heeft financiële audit expliciet uitgesloten als bevoegdheid van interne audit.
125 Zo duidt het algemeen beheer het hoofd van de dienst Interne Audit aan en legt dat voorstel voor goedkeuring voor
aan het beheerscomité.
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aan het algemeen beheer 126. Hoewel de auditdiensten hun onafhankelijkheid tegenover het
algemeen beheer benadrukken, impliceert die inbedding een schijn van afhankelijkheid.
Volgens het Rekenhof moet de administratieve onafhankelijkheid van de interne-auditdiensten worden bevorderd. Dat kan door hen een eigen budget toe te kennen. Daarmee kunnen
ze een beroep doen op interne of externe expertise (bv. IT-audit). Dat geldt ook voor de
interne-auditdienst van het RSVZ. Hoewel het auditcomité daar waakt over de functionele
en methodologische onafhankelijkheid, blijft die dienst qua middelen afhankelijk van het
algemeen beheer. Ook de benoeming van de leidinggevende(n) van de interne-auditdienst
onttrekken aan het algemeen beheer en de selectie na een procedure bij Selor laten valideren door het auditcomié of het GAC kan de onafhankelijkheid versterken.
In hun zelfevaluatie stellen de interne-auditdiensten dat hun geen beperkingen worden
opgelegd bij de uitvoering van hun opdrachten, noch qua scope noch qua toegang tot de gegevens. Dat wijst erop dat het algemeen beheer van de organisaties positief staat tegenover
de interne-auditfunctie. De belemmeringen liggen voornamelijk binnen de dienst zelf. Het
tekort aan personeel is de grootste zorg.
Vakbekwaamheid en beroepsmatige zorgvuldigheid (IIA-norm 1200)
Een interne-auditdienst moet beschikken over voldoende competent en plichtsbewust personeel. Het personeelsplan legt het aantal auditors vast, maar wel binnen de perken van
de middelen die de OISZ willen besteden. Dat vormt een knelpunt. Gemiddeld bestaat de
interne-auditdienst van de OISZ uit twee personeelsleden. Uit de zelfevaluatie blijkt echter
dat grotere instellingen met complexere opdrachten in verhouding soms minder interne
auditors hebben dan kleinere instellingen. Soms vervullen interne auditors in hun instelling ook nog andere taken. Bovendien zijn niet alle functies uit het personeelsplan het hele
jaar door ingevuld. Tot slot moeten de OISZ sinds 2015 besparen op de beheersbegroting. Zij
zetten daarom hun middelen prioritair in voor de uitvoering van nieuwe beleidsmaatregelen, bv. voor fraudebestrijding. Maatregelen om de werking van de instelling te verbeteren,
zoals de interne audit, krijgen minder middelen. Dit heeft gevolgen voor de werking van de
interne-auditdiensten en kan de uitvoering van geplande audits vertragen of zelfs onmogelijk maken.
Uit de zelfevaluaties blijkt dat de interne auditors over de nodige kwalificaties beschikken en zich via opleidingsplannen verder bekwamen. Bepaalde competenties zijn echter
onvoldoende aanwezig (bv. op het vlak van IT-audit). Het GAC adviseert die competenties
horizontaal te verwerven of een beroep te doen op het raamcontract met Smals vzw 127 voor
de ondersteuning van de interne-auditfunctie. Het Rekenhof beveelt aan dat de interneauditdiensten over een eigen budget beschikken, zodat zij expertise kunnen aantrekken
voor specifieke taken (bv. IT-audit van een complex geautomatiseerd proces).
Kwaliteitsbewaking en verbetering (IIA-norm 1300)
De interne audit moet aandacht hebben voor interne kwaliteitsbewaking en -verbetering.
Door een audit na de afsluiting ervan kritisch te evalueren en te leren uit de vastgestelde

126 Het RSVZ rapporteert aan een eigen auditcomité.
127 In 2014 hebben de OISZ een raamcontract met de vzw Smals afgesloten voor diensten op het vlak van consulting,
interne audit. Zie: College van de OISZ, Jaarverslag 2014, synergie interne audit.
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tekortkomingen, kan de interne-auditdienst zijn werking verbeteren. Uit de zelfevaluatie
blijkt dat de meeste interne-auditdiensten de uitgevoerde audits zelden of niet intern of extern (laten) evalueren. Ook nuttige instrumenten als tevredenheidsonderzoeken of enquêtes achteraf worden zelden gebruikt. Bij de meeste instellingen vond nog geen externe evaluatie plaats. Als reden voor de terughoudendheid verwijzen de interne-auditdiensten naar
de vertrouwelijkheid van gegevens maar ze bleken ook bevreesd voor kritiek over de uitvoering van de audit. Volgens het College van de OISZ is het van belang dat “de auditdienst zich
in een stabiele situatie bevindt” alvorens een externe evaluatie waardevol kan zijn. Onder
impuls van het GAC ontwikkelen en implementeren die diensten op dit ogenblik een aantal
kwaliteitsinstrumenten. Dat maakt een externe evaluatie minder opportuun.
Het GAC beveelt de OISZ aan een vorm van zelfevaluatie te ontwikkelen en die te koppelen aan externe evaluaties. Het pleit voor de invoering van key performance indicators
(KPI’s) om de kwaliteit van de interne audit op te volgen. KPI’s kunnen de OISZ aanzetten
tot het ontwikkelen van een meetinstrument, maar mogen anderzijds geen doel op zich
vormen. Twee OISZ hebben in de bestuursovereenkomst KPI opgenomen voor het meten
en opvolgen van de kwaliteit van de interne audit. De andere hebben zichzelf geen normen
opgelegd.
Kwaliteit is een moeilijk meetbaar begrip, waarvoor het niet gemakkelijk is passende normen te ontwikkelen. Criteria zoals het aantal uitgevoerde audits en de verhouding tussen
de uitgevoerde audits en de geformuleerde aanbevelingen, zijn weinig representatief. Bovendien hangt de kwaliteit van een audit ook af van de beschikbare tijd, het aantal auditors
en doorlooptijd. Tevredenheid als criterium botst op de moeilijkheid van een eenduidige
interpretatie. De beoordeling door de geauditeerde is immers subjectief en hangt af van het
aantal en de draagwijdte van de auditvaststellingen.
Momenteel ontwikkelen de instellingen een tevredenheidsenquête voor de geauditeerde
diensten. De informatie uit deze enquête kan al aanleiding zijn om bepaalde stappen in het
auditproces te herzien.
2.2

Uitvoering van de interne audit

Management van de interne-auditfunctie (IIA-norm 2000)
De uitvoering van een interne audit vereist goed beheer, uitgeschreven procedures en regels, een auditplan op basis van een onderbouwde risicoanalyse en overleg met andere controleactoren (interne beheersing, revisor, Rekenhof, externe consultant enz.). Als de interne-auditdienst kwaliteitsvolle en goed gedocumenteerde audits uitvoert, kan de externe
auditor steunen op de activiteiten van de interne-auditdiensten en zijn werkzaamheden
hierop afstemmen. Dat is belangrijk als de externe auditor (Rekenhof of bedrijfsrevisor) de
rekeningen van de OISZ moet certificeren.
De meeste interne-auditdiensten hebben de procedures en regels voor hun audits uitgeschreven. Het niveau van de documentatie verschilt echter sterk. Ook de organisatie van
de contacten met de interne of externe controleactoren verschilt. Uit de evaluatie blijkt
dat sommige interne-auditdiensten een gestructureerd overleg hebben met hun diensten
die instaan voor interne beheersing. In andere gevallen is er geen overleg of vindt alleen
overleg plaats als de interne-auditdienst een specifiek proces wil onderzoeken. Van een
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gestructureerd overleg met externe controleactoren is momenteel bijna geen sprake. De
enkele contacten vinden meestal plaats bij de opmaak van de planning.
Gestructureerd overleg tussen interne-auditdiensten en de externe auditor en de uitbouw
van single audit dringen zich ook op in het licht van een toekomstige certificering van de
rekeningen van de OISZ.
De interne-auditdiensten leggen hun auditplan jaarlijks voor aan het algemeen beheer en
het GAC of aan hun eigen auditcomité. Sommige diensten werken volgens een gedocumenteerde methodologie en baseren hun auditplan op een gedetailleerde risicoanalyse die ze
vaak zelf hebben opgesteld. Andere voeren geen risicoanalyse uit en steunen op de doelstellingen in de bestuursovereenkomst of op vastgestelde gebreken in de werking. Nog andere
diensten beschikken alleen maar over een high-level risicoanalyse (strategische risico’s) en
stellen samen met het algemeen beheer het auditplan op. Overeenkomstig het gemeenschappelijk charter van de interne-auditfunctie keurt het algemeen beheer in de instellingen zonder eigen auditcomité het auditplan goed en brengt het dat auditplan ter kennis
van het beheerscomité128. Overleg met het algemeen beheer is in overeenstemming met
de internationale normen en hoeft geen afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de
interne-auditdienst, maar een te grote betrokkenheid van het algemeen beheer kan wel een
risico inhouden. De perceptie van de onafhankelijkheid komt hierdoor immers mogelijk in
het gedrang.
Aan de interne-auditdiensten is gevraagd of hun auditplan evenwichtig, effectief en adequaat is. Die beoordeling is vaak een afweging van risicobeheersing en beschikbaarheid
van middelen om het plan uit te voeren. De zelfevaluatie geeft een genuanceerd beeld over
de effectieve middelen waarover een interne-auditdienst beschikt, over de organisatie en de
samenstelling van de dienst en over de wijze waarop de prioriteiten worden bepaald129. Uit
de activiteitenverslagen blijkt dat audits bij gebrek aan middelen of tijd soms niet worden
uitgevoerd of worden doorgeschoven naar volgende jaren. Vaak is de interne-auditdienst
met andere werkzaamheden belast of is het auditplan overladen. Onvoldoende middelen
kunnen de doorlooptijd van een audit verlengen. Volgens het Rekenhof kan dat probleem
worden opgevangen door de interne-auditdienst een eigen budget toe te kennen. Zo kan de
dienst in overleg met het algemeen beheer of het auditcomité beslissen een beroep te doen
op externe expertise of hulp bij de uitvoering van de geplande audit.
Aard, planning, uitvoering en rapportering van de audits (IIA-normen 2100, 2200, 2300 en 2400)
De aard van de interne-auditwerkzaamheden is opgenomen in het gemeenschappelijk auditcharter voor de interne-auditdiensten van de OISZ.
Uit de auditplannen blijkt dat de interne-auditdiensten vooral operationele audits130 uitvoeren. Corporate Governance (ethische regels) of doelmatigheid maken zelden het voorwerp

128 De benaming “beheerscomité” wordt hier in de algemene betekenis gebruikt en verwijst naar het orgaan dat bevoegd is voor het algemeen beleid van de instelling (d.i. het equivalent van de raad van bestuur in een onderneming).
129 In overleg met het algemeen beheer en het GAC of met het eigen auditcomité van de instelling.
130 Operationele audits zijn audits van zowel globale mechanismen van organisatiebeheersing, als audits van welbepaalde processen en projecten, vanuit de perspectieven van zuinigheid, efficiëntie, doeltreffendheid, integriteit,
kwaliteit, of andere aspecten van behoorlijk bestuur.
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van een audit uit. Ook financiële audits vallen buiten de scope (zie punt 2.2.1). Die uitsluiting wordt soms ruim geïnterpreteerd. Bij de uitvoering van een operationele audit blijven
het financiële aspect en de betalingen buiten beeld. Dat maakt het voor de externe auditor
moeilijker te steunen op de auditwerkzaamheden van de interne-auditdiensten.
Elke audit moet zorgvuldig worden gepland. Uit de zelfevaluaties blijkt dat dat ook gebeurt.
De interne-auditdiensten volgen een chronologisch schema. Ze gebruiken een auditfiche
of een haalbaarheidsstudie. De interne-auditdiensten hebben duidelijk van elkaar geleerd
via het Platform Interne Audit (Platina-netwerk), een informeel overlegplatform waarin de
interne-auditdiensten informatie uitwisselen over best practices inzake audituitvoering en
rapportering.
Audits moeten uniform worden uitgevoerd, zowel wat de kwaliteit van de informatie als
wat de documentatie, archivering en supervisie betreft. Dat is belangrijk voor de latere
opvolging van de audit of als een andere auditor de opdracht voortzet. De interne-auditdiensten geven aan dat elke auditopdracht volgens een vast schema verloopt. Elke stap in
het onderzoek wordt gedocumenteerd en bijgehouden op een gestandaardiseerde manier.
Tot slot moeten de vaststellingen en aanbevelingen van een audit duidelijk worden geformuleerd, bij voorkeur met behulp van een typeverslag. Uit de zelfevaluatie blijkt dat elke
interne-auditdienst een eigen typeverslag heeft uitgewerkt. Nochtans zou het Platina-netwerk een universeel model kunnen uitwerken. Een goede praktijk bestaat er tot slot in de
aanbevelingen in te bedden in een actieplan en de realisatie met de geauditeerde dienst te
bespreken.
De wijze van rapportering over een audit of de rapporteringslijn hangt samen met de plaats
van de interne-auditdienst in de organisatie. De diensten leggen de vaststellingen eerst
voor aan de geauditeerde dienst. De reactie van die dienst wordt, samen met een mogelijk
actieplan, opgenomen in het auditrapport. Dat rapport wordt vervolgens voorgelegd aan
het algemeen beheer of het auditcomité, afhankelijk van het organisatiemodel. Het is aangewezen dat het algemeen beheer het actieplan goedkeurt. Het algemeen beheer is immers
verantwoordelijk voor de werking van de instelling en zal bijgevolg maatregelen moeten
nemen om de aanbevelingen of het actieplan uit te voeren. Het is verder ook aangewezen
dat na het algemeen beheer de rapporten ook aan het GAC worden meegedeeld voor de
instellingen die geen eigen auditcomité hebben. Op die manier wordt de onafhankelijkheid
van de interne-auditdienst verhoogd.
Eén OISZ gaat nog verder in zijn rapportering en zet een samenvatting van elk auditrapport
op het intranet. Dat kan een extra impuls geven aan de geauditeerde dienst om gevolg te
geven aan de aanbevelingen en het actieplan uit te voeren, wat het effect van het rapport
versterkt. Hiermee moet echter omzichtig worden omgegaan. Geauditeerde diensten met
veel aanbevelingen kunnen een negatief imago krijgen binnen de organisatie. Personeelsleden binnen die dienst kunnen onterecht het verwijt krijgen dat ze hun werk niet goed doen,
wat kan leiden tot demotivatie.
De interne-auditdiensten rapporteren ook over de eigen werking. Die rapportering beperkt
zich vaak tot het jaarverslag dat elke interne-auditdienst opmaakt en meedeelt aan het algemeen beheer, het beheerscomité en aan het auditcomité.

OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie / 91

Opvolging van de aanbevelingen en actieplannen (IIA-norm 2500)
De aanbevelingen en actieplannen die voortvloeien uit interne audits moeten ook worden
opgevolgd.
Elke interne-auditdienst heeft zijn eigen opvolgingssysteem en communiceert hierover met
het algemeen beheer. Het GAC beveelt de OISZ aan een uniform systeem uit te werken
waarin wordt vastgelegd wie de aanbevelingen moet opvolgen, de doeltreffendheid van de
genomen maatregelen moet beoordelen en hoe vaak opvolgingsrapporten worden opgesteld.
De interne-auditdiensten nemen in de jaarlijkse auditplannen ook opvolgingsaudits op. Zo
willen ze, samen met het algemeen beheer, zekerheid verkrijgen over de opvolging van aanbevelingen uit eerdere onderzoeken. Een opvolgingsaudit gebeurt het best binnen drie jaar
na de initiële audit. Bij een te vlugge opvolging zal er vaak nog niets veranderd zijn. Veranderingen binnen processen vragen immers tijd. Bij een gebrekkige of laattijdige opvolging
bestaat het risico dat de geauditeerde geen druk ervaart om de aanbevelingen te uit te voeren. Ook kan het proces inmiddels zo hertekend zijn dat de oorspronkelijke aanbevelingen
niet meer van toepassing zijn.

3

Conclusies en aanbevelingen

In 2010 concludeerde het Rekenhof dat de organisatie en uitbouw van de interne audit bij
de OISZ een groeiproces van enkele jaren zou zijn. Intussen hebben de OISZ verschillende
initiatieven genomen om een volwaardige interne audit uit te bouwen. Zo hebben alle instellingen een interne-auditdienst die werkt volgens het auditcharter dat het College van
OISZ heeft goedgekeurd. Ook de oprichting van het Gemeenschappelijk Auditcomité is het
resultaat van de inspanningen om de interne-auditfunctie verder te professionaliseren. Het
GAC waarborgt op de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van de interneauditdiensten van de OISZ. Bij de OISZ die niet hebben gekozen voor een instellingsspecifiek auditcomité, staat het ook in voor de methodologische toetsing van het auditplan en de
werking van de interne-auditdienst.
Om het personeel als bondgenoot te betrekken bij de verbetering van de werking van de
organisatie, is het van belang duidelijk en transparant te communiceren over de opdrachten van de interne-auditdiensten en over het auditcharter. Op die manier kan de interne
audit zijn rol in het optimaliseren van de werking van de instelling volledig benutten. Ook
periodieke evaluaties van hun activiteiten kunnen bijdragen tot een betere werking van de
interne-auditdiensten.
Interne-auditdiensten moeten onafhankelijk zijn. De onafhankelijkheid is het grootst als
een onafhankelijk, uit experten samengesteld auditcomité de interne-auditdiensten bijstaat. Van de onderzochte instellingen heeft alleen het RSVZ131 een eigen auditcomité.
In alle andere instellingen stuurt het algemeen beheer de interne-auditdiensten aan. Bij
alle OISZ zijn de interne-auditdiensten administratief-organisatorisch afhankelijk van
het algemeen beheer. Om die afhankelijkheid af te bouwen, beveelt het Rekenhof aan de

131 Famifed en de KSZ hebben ook een eigen auditcomité maar vallen buiten het kader van dit onderzoek zoals toegelicht onder 1.3.
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interne-auditdiensten een eigen budget toe te kennen. Op die manier vergroot hun autonomie tegenover het algemeen beheer en kunnen ze voor bepaalde audits een beroep doen op
externe expertise. Ook de benoeming van de leidinggevende(n) van de interne-auditdienst
onttrekken aan het algemeen beheer en de selectie na een procedure bij Selor laten valideren door het auditcomié of het GAC kan de onafhankelijkheid versterken.
Het Rekenhof stelt vast dat sommige interne-auditdiensten onderbemand zijn in verhouding tot de complexiteit en de opdrachten van een instelling. Dat is voor een deel het gevolg van de besparingen van de afgelopen jaren. Nochtans draagt een goed functionerende
interne audit bij tot de beperking van de risico’s en een efficiëntere organisatie. Op langere
termijn betekent dit ook een besparing.
Ondanks inspanningen zijn bepaalde competenties niet of onvoldoende aanwezig. Volgens
het GAC kan kennisdeling en uitwisseling van expertise tussen de OISZ een oplossing zijn.
Een andere mogelijkheid is het toekennen van een eigen budget om externe expertise in te
schakelen.
De kwaliteit van de interne audit is cruciaal in het kader van single audit en de afstemming
van de controlewerkzaamheden met de externe auditor. Het Rekenhof stelt vast dat er op
het vlak van kwaliteitsbewaking nog veel vooruitgang kan worden geboekt. Er is weinig of
geen aandacht voor kwalitatieve evaluaties van de uitgevoerde audits. De meeste interneauditdiensten onderwerpen hun audits na de afsluiting niet aan een evaluatie en hebben,
behalve op vraag van het GAC, hun werking nog niet afgetoetst aan de geldende normen.
Zelfs tevredenheidsonderzoeken bij geauditeerde diensten worden zelden uitgevoerd.
Het Rekenhof beveelt de interne-auditdiensten aan te werken aan een model voor evaluatie
van de uitgevoerde audits. Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes is mogelijk een eerste
stap in de kwaliteitsbeoordeling van de interne audit.
Het auditplan vormt het startpunt van de uitvoering van de interne audit. Uit de zelfevaluaties blijkt dat de planning vaak ad hoc wordt opgemaakt en niet is gesteund op een
onderbouwde risicoanalyse van de opdrachten van de instelling. Ook is het algemeen beheer in de meeste gevallen sterk betrokken bij de opmaak van het auditplan. Dat versterkt
de indruk dat de interne-auditdienst niet volledig onafhankelijk is. De uitvoering van het
auditplan hangt af van beschikbare middelen en prioriteiten. De tijdige, volledige en kwaliteitsvolle uitvoering van het auditplan kan worden verbeterd door de interne-auditdiensten
niet te belasten met bijkomende taken en te laten beschikken over een eigen budget.
Voor de rapportering wordt bij voorkeur een typeverslag gebruikt. De aandacht moet vooral
gaan naar de aanbevelingen en het actieplan. Het auditrapport wordt voorgelegd aan het
algemeen beheer dat het actieplan goedkeurt. Het is aangewezen dat de auditrapporten ook
telkens aan het auditcomité worden meegedeeld. Een samenvatting kan periodiek (bv. per
kwartaal) of in het jaarverslag van de dienst worden voorgesteld aan het beheerscomité.
Het Rekenhof stelt vast dat de aanbevelingen en de uitvoering van de actieplannen niet
optimaal worden opgevolgd. Voor de interne-auditdiensten is deze opvolging een noodzaak
maar vaak kunnen ze onvoldoende tijd besteden aan die opvolgingsaudits. De opvolging
wordt daarom overgelaten aan het algemeen beheer of andere dienst binnen de instelling.
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Het Rekenhof sluit zich aan bij het standpunt van het GAC: er moet gewerkt worden aan een
uniforme opvolging van de audits.
Tot slot wenst het Rekenhof te beklemtonen dat om te kunnen steunen op interne-auditwerkzaamheden, de interne-auditdiensten niet alleen moeten voldoen aan de normen maar
ook de concrete werkzaamheden moeten uitvoeren waarop het Rekenhof wenst te steunen.
Het uitsluiten van financiële audits of het vermijden van elk financieel aspect bij de uitvoering van een operationele audit maakt het voor de externe auditor moeilijker om te steunen
op de werkzaamheden van de interne audit als de verrichtingen van de OISZ zouden worden opgenomen in de jaarrekening van de Staat die het Rekenhof moet certificeren.

4

Reacties

4.1
Antwoord van het Gemeenschappelijk Auditcomité
In zijn antwoord van 27 juli 2018 stelt het GAC dat het in zijn meest recente jaarverslag heeft
aanbevolen de opdracht van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ te herzien en af te stemmen op
de toepasselijke regelgeving over de certificering van de rekeningen.
Het GAC heeft verder in zijn antwoord enkele specifieke opmerkingen gemaakt waarmee in
de opmaak van dit artikel werd rekening gehouden.
4.2
Antwoord van het College van de OISZ
In zijn antwoord van 2 augustus 2018 stelt de voorzitter van het College dat het onderzoek
van het Rekenhof een extra ondersteuning is in het streven van de OISZ naar een verdere
professionalisering van de interne audit. Hij wijst er ook op dat de OISZ een aantal initiatieven hebben genomen voor de verdere uitbouw van een professionele interne audit volgens
de normen van het IIA.
Zo hebben de interne-auditdiensten hun jaarverslag 2016 en hun auditplan 2017 aan het
GAC bezorgd. Het GAC heeft die documenten geanalyseerd en een advies geformuleerd,
waarmee de OISZ rekening hebben gehouden voor hun jaarverslag 2017 en hun auditplan
2018. In samenwerking met het Platina-netwerk is ook een template ontwikkeld voor de
jaarverslagen.
Daarnaast heeft het College in een visienota zijn standpunt over single audit verduidelijkt.
Een delegatie van het College heeft ook een overleg gehad met het Rekenhof om die visienota te bespreken en de mogelijkheden te onderzoeken die de onderlinge samenwerking
kunnen verbeteren. Ook het aspect van de certificering van de rekeningen kwam hierbij ter
sprake. Het overleg wordt in 2018 verder gezet.
De organisatorische positie van de interne-auditdiensten als een stafdienst van het algemeen beheer is in overeenstemming met het gemeenschappelijk charter van de interneauditfunctie voor de OISZ. Voor de instellingen zonder eigen auditcomité staat het GAC
het beheerscomité bij in het toezicht op, het waarborgen en bevorderen van de onafhankelijkheid van de interne-auditdienst. Voor het College lijkt het toekennen van een eigen
budget niet de meest aangewezen katalysator om de onafhankelijkheid van die diensten te
maximaliseren. Het College stelt dat, binnen de door de OISZ nagestreefde synergieën, kan
worden bekeken hoe de specifieke behoeften aan opleiding en externe ondersteuning in de
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toekomst kunnen worden ingevuld. Het wijst erop dat de interne-auditfunctie zijn specifieke behoeften kenbaar kan maken, maar die moeten worden gezien in het perspectief van
de globale behoeften van de instelling.
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Rapportering door de OISZ
in het kader van de zesde
staatshervorming
De zesde staatshervorming heeft een pakket aan bevoegdheden overgedragen aan de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (deelentiteiten).
De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de federale overheidsdiensten (FOD)
beheren tijdens de overgangsperiode de uitgaven die met die bevoegdheden gepaard gaan voor
rekening van de deelentiteiten. Daarvoor gaven zij in 2017 13,1 miljard euro uit.
De verschillende partijen hebben in een horizontaal protocol afspraken gemaakt over de
informatie-uitwisseling, zodat de deelentiteiten tijdig de nodige informatie hebben om hun
begrotingen en rekeningen op te stellen. Het Rekenhof stelt vast dat dit protocol onvoldoende aandacht heeft voor de informatiebehoeften van de deelentiteiten. Ook stroomt te weinig
informatie van de deelentiteiten naar de OISZ. Het formuleert een aantal aanbevelingen om de
daaruit voortvloeiende problemen te verhelpen.

1

Inleiding

1.1
Context
Met de zesde staatshervorming is een pakket aan federale bevoegdheden overgedragen aan
de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(deelentiteiten). In dat pakket zitten materies die verband houden met de sociale zekerheid
en de maatschappelijke integratie en die voor de overdracht werden beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid132 (OISZ) of door de federale overheid133.
In de sociale zekerheid hebben de bevoegdheidsoverdrachten betrekking op:
•
•
•
•

de activeringsuitkeringen, meer bepaald het doelgroepenbeleid in de werkloosheid
(RVA)134;
de gezinsbijslag (Famifed);
de doelgroepverminderingen op sociale bijdragen (RSZ);
delen van de gezondheidszorg, meer bepaald de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatie, de eerstelijnsgezondheidszorg en de preventie (RIZIV).

132 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
133 POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid).
134 De deelentiteiten hebben het grootste deel van die bevoegdheden in de loop van 2015 en 2016 overgenomen. In
2017 beheerde de RVA nog maar enkele uitkeringen (bv. de sociale inschakelingsprogramma’s voor moeilijk te
plaatsen werklozen).
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Bij de federale overheid houden de overdrachten verband met:
•

•
•

de sociale economie, meer bepaald de activeringsuitkeringen voor de rechthebbenden
op een leefloon en de inschakelingsprogramma’s voor de sociale economie, waarvoor de
OCMW’s een financiële tussenkomst krijgen135 (POD Maatschappelijke Integratie);
de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (FOD Sociale Zekerheid)136;
de uitgaven voor investeringen in ziekenhuisinfrastructuur en medisch-technische
diensten (FOD Volksgezondheid)137.

Het beheer is op 1 juli 2014 overgedragen. Omdat de deelentiteiten nog niet in staat waren
de bevoegdheden vanaf die datum ook daadwerkelijk uit te oefenen, blijven de OISZ en
de diensten van de federale overheid (de federale “operatoren”) die uitgaven tijdens een
overgangsperiode nog verder beheren. De duur van de overgangsperiode hangt af van de
bevoegdheden en de ontwikkelingen binnen de deelentiteiten. Voor de investeringen in
ziekenhuisinfrastructuur en medisch-technische diensten geldt een afwijkende regeling.
Daarbij gaat het immers over de afwikkeling van investeringen uit het verleden die via de
afschrijvingen zijn opgenomen in de budgetten die de federale overheid aan de ziekenhuizen toekent. De federale overheid (RIZIV) blijft die afschrijvingskosten dragen totdat
de investeringen volledig zijn afgeschreven 138. Voor de doelgroepverminderingen is er geen
overgangsregeling. De RSZ blijft ze beheren, overeenkomstig de beleidskeuzes van de deelentiteiten.
Sinds 1 januari 2015 nemen de deelentiteiten de financiering van de overgedragen bevoegdheden voor hun rekening. Zij gebruiken daarvoor de dotaties die ze overeenkomstig de
Bijzondere Financieringswet 139 krijgen toegekend. Voor sommige bevoegdheden betalen de
deelentiteiten de werkelijke kostprijs van hun beleid terug aan de federale operatoren (bv.
doelgroepverminderingen). De uitgaven voor het RIZIV voor de (afschrijvingen op) investeringen in ziekenhuisinfrastructuur en medisch-technische diensten worden afgehouden
van de dotaties aan de deelentiteiten voor de financiering van toekomstige investeringen140.

135 Overeenkomstig artikel 60, §  7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s beheren die laatste verschillende tewerkstellingprogramma’s: activa, doorstromingsprogramma’s, herinschakelingsprogramma’s
voor moeilijk te plaatsen rechthebbenden op een uitkering ten laste van de POD Maatschappelijke Integratie
(SINE), invoeg-interim, startbaanovereenkomsten – algemene projecten, samenwerkingsakkoorden inzake sociale economie, erkenning van federale inschakelingsbedrijven en pilootprojecten.
136 De deelentiteiten hebben in 2016 de betaling van de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden overgenomen.
De FOD Sociale Zekerheid blijft het systeem beheren. Hij raamde de werkingskosten voor 2017 op 2,5 miljoen
euro. De deelentiteiten betalen (hun aandeel in) die werkingskosten op een ontvangstenrekening van de federale
Staat.
137 De FOD Volksgezondheid berekent de budgettaire impact en deelt die informatie mee aan het RIZIV, dat zorgt
voor de betaling.
138 Artikel 20 van het protocol tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met betrekking tot de uitoefening van de aan de deelstaten toegewezen bevoegdheden
op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van de bijzondere
wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.
139 Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van Gemeenschappen en Gewesten. De bepalingen
over de financiering zijn in die wet ingevoegd door de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de
financiering van de gemeenschappen en gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en
tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.
140 Artikel 47/9, §  4, van de Bijzondere Financieringswet.
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De federale operatoren worden voor het beheer betaald door middel van een regeling die de
middelen voorafneemt van de dotaties van de Staat aan de deelentiteiten. Voor de OISZ is
die regeling vastgelegd in het horizontale protocol van 17 december 2014 141.
De OISZ en de federale overheidsdiensten hebben in 2017 13,1 miljard euro uitgegeven
voor de materies die in het kader van de zesde staatshervorming zijn overgedragen aan de
deelentiteiten. Dat bedrag omvat zowel de betaling van de prestaties van de sociale zekerheid (11,4 miljard euro) als de uitgaven voor de doelgroepverminderingen (1,5 miljard euro)
en de uitgaven ten laste van de POD Maatschappelijke Integratie (0,2 miljard euro)142. Het
schema hieronder splitst het bedrag uit in enkele belangrijke categorieën:
Grafiek 7 – Belangrijke categorieën in de federale uitgaven sociale zekerheid voor rekening van
deelentiteiten
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Bron: Rekenhof
1.2
Onderzoek
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de communicatie verloopt tussen de OISZ en de deelentiteiten in het kader van het horizontale protocol. De relaties met de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie zijn buiten beschouwing gelaten, omdat voor
die diensten andere bepalingen gelden voor de rapportering en de monitoring (de uitgaven
worden opgevolgd via de federale begroting). Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van
een vragenlijst die aan de betrokken operatoren is voorgelegd.
Het Rekenhof heeft het ontwerpverslag op 4 juli 2018 voorgelegd aan de minister van
Financiën, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Begroting.

141 Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde
uitgaven op de middelen die krachtrens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de
deelgebieden worden toegekend.
142 Voor gedetailleerde informatie over de uitgaven voor prestaties die de OISZ beheren voor rekening van de deelentiteiten, zie Deel 1 van dit Boek, hoofdstuk 4 over de uitgaven voor overgedragen bevoegdheden. De doelgroepverminderingen komen niet aan bod in dat hoofdstuk.
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Het artikel is ook, ter informatie, bezorgd aan de administrateurs-generaal van de RSZ, het
RIZIV en Famifed.

2

Resultaten van het onderzoek

Het horizontale protocol regelt hoe de OISZ en de deelentiteiten gegevens moeten uitwisselen voor de opmaak van de initiële en de aangepaste begroting en voor de uitvoering van
de begroting (rekeningen). Het bevat ook afspraken over de opvolging van de begroting en
de rapportering. De FOD Financiën zorgt voor de praktische uitvoering van die regeling.
De klemtoon van het protocol ligt op de financiering van de OISZ. Het regelt in detail welke
informatie moet worden bezorgd om de middelen die de OISZ ontvangen, te kunnen vergelijken met hun behoeften en eventuele verschillen daartussen te kunnen afrekenen. Hoe de
overeenstemming van de ontvangsten en uitgaven in de rekeningen (balans, resultaatrekening, rekening van begrotingsuitvoering) van de deelentiteiten en de OISZ moet worden
verwezenlijkt, is niet geregeld.
2.1
Begroting en begrotingscontrole
Voor de opmaak en controle van de begroting volgen de OISZ dezelfde kalender als de federale overheid:
Grafiek 8 – Sleuteldata opmaak en controle federale begroting
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Bron: Rekenhof
De Vlaamse Gemeenschap begint eind september al met de opmaak van de initiële begroting, dus enkele weken voor de federale overheid143. De andere deelentiteiten volgen min of
meer de kalender van de federale overheid.
Het begrotingsontwerp van de OISZ bevat, naast de eigen ontvangsten en uitgaven, ook de
uitgaven voor rekening van de deelentiteiten. Die uitgaven zijn budgettair neutraal. Elke
uitgave wordt gedekt door eenzelfde ontvangst van de deelentiteiten. De besparingsmaatregelen die de regering oplegt in de sociale zekerheid, hebben geen impact op de uitgaven
van de deelentiteiten. De evolutie van die uitgaven wordt in hoofdzaak beïnvloed door beleidsmaatregelen waartoe de deelentiteit heeft beslist. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met indexaanpassingen.

143 De begrotingscyclus begint op de laatste dinsdag van september met de septemberverklaring (d.i. de beleidsverklaring voor het komende jaar) van de minister-president.

Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming / 99

Grafiek 9 – Sleuteldata communicatie federale operatoren naar deelentiteiten
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Bron: Rekenhof
De OISZ moeten de begrotingsramingen voor de overgedragen bevoegdheden meedelen
aan de deelentiteiten volgens bovenstaand schema144. Omdat de federale begrotingskalender soms wordt aangepast, worden die termijnen niet altijd nageleefd. In dat geval zal
de deelentiteit voor begrotingsopmaak of aanpassing voortgaan op eigen ramingen en/of
oudere informatie van de OISZ in kwestie. Dit heeft tot gevolg dat onjuiste informatie is
opgenomen in de begroting van de deelentiteit. Een aanpassing is mogelijk maar wordt
doorgeschoven naar de eerstvolgende controle of nieuwe begroting.
In de ontwerpen van begroting en aangepaste begroting van de OISZ zijn de ramingen
meestal niet gespecificeerd per deelentiteit en per bevoegdheid. Famifed geeft (als enige) in
alle documenten een verdeling per deelentiteit.
2.2
Periodieke rapportering door de OISZ
Het horizontale protocol maakt een onderscheid tussen de rapportering over de financiering en de rapportering over de opvolging van de bestede middelen.
Elke maand bezorgt de stafdienst Beleidsevaluatie en -ondersteuning van de FOD Financiën (stafdienst BEO) een rapport over de financiering van de overgedragen bevoegdheden
aan de deelentiteiten en de federale operatoren. Dat rapport geeft informatie over de dotaties in de federale begroting, de behoeften die de federale operatoren hebben geraamd, de
effectieve behoeften en de verschillen ertussen. Het geeft de deelentiteiten een inzicht in de
maandelijkse middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten. Op die manier
kan elke deelentiteit hiermee rekening houden in zijn budgettaire planning en opvolging.
De stafdienst BEO bepaalt het maandelijks te financieren bedrag aan de hand van de informatie uit de initiële of aangepaste begroting van de OISZ. In principe is dat een twaalfde
van de dotatie. Als blijkt dat de behoeften van de OISZ afwijken, wordt het bedrag voor die
maand aangepast. De stafdienst BEO deelt aan de deelentiteiten voor het einde van elke
maand voorafgaand aan de werkelijke storting de informatie mee over de aanpassing van
de financiering.

144 Artikelen 4 en 8 van het horizontale protocol.
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De OISZ moeten ook rapporteren over de gerealiseerde uitgaven. Ze moeten die rapporten
opmaken op kasbasis en op ESR-basis en bezorgen aan de deelentiteiten, de stafdienst BEO,
de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) en de regering. Uit het onderzoek blijkt dat
de OISZ die verplichtingen niet altijd naleven. De voorstellingswijze en de periodiciteit van
die rapporten verschillen. Sommige OISZ rapporteren maandelijks over de uitgaven, andere
trimestrieel of slechts jaarlijks bij de afsluiting van de rekeningen van een boekjaar. In de
praktijk rapporteren de OISZ over hun realisaties zodra ze beschikbaar en geverifieerd zijn.
De voorstellingswijze van de rapporten is niet uniform. De OISZ zorgen er wel voor dat het
aandeel van elke deelentiteit duidelijk kan worden afgelezen in de rapporten.
Ook de aanrekeningsregels worden niet altijd toegelicht. In principe rapporteren de OISZ
zowel bij de begroting als voor de rekeningen op basis van het vastgesteld recht. Het is echter mogelijk dat in de loop van het boekjaar wordt gerapporteerd op kasbasis.
De verscheidenheid in de rapportering maakt het voor de deelentiteiten moeilijker de uitgaven op te volgen.
2.3
Rekeningen van de OISZ
De rekeningen van de OISZ omvatten de definitieve ontvangsten en uitgaven, met inbegrip
van de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de deelentiteiten. De beheerscomités
van de OISZ moeten die rekeningen uiterlijk op 15 juni van het jaar volgend op het boekjaar
opmaken145.
De definitieve uitgaven moeten echter ook worden opgenomen in de uitvoeringsrekening
van de begroting van de deelentiteiten. Sommige deelentiteiten hebben de uitvoeringsrekening van hun begroting op 15 juni echter al opgemaakt. Er is dus een risico dat de informatie
van de OISZ voor die deelentiteiten niet tijdig beschikbaar is. Ze zullen in dat geval oudere
cijfers (moeten) opnemen, wat leidt tot verschillen met de bedragen in de rekeningen van
de OISZ. Het horizontale protocol bepaalt niet hoe de partijen de bedragen in hun rekeningen in overeenstemming moeten brengen.
Sommige OISZ proberen dit risico op te vangen door de deelentiteiten al kort na het einde
van het boekjaar een voorlopige afrekening te bezorgen. Die afrekeningen bevatten nog
niet de geverifieerde gegevens en kunnen daardoor afwijken van de afrekeningen die later
door het beheerscomité goedgekeurd worden. De afrekeningen hebben enkel betrekking
op de uitgaven gedaan voor rekening van de verschillende deelentiteiten en zijn een consolidatie van de gegevens uit de periodieke rapporteringen. Als de OISZ de deelentiteiten
niet duidelijk meedelen dat de afrekeningen voorlopig zijn, bestaat het risico dat de deelentiteiten de definitieve afrekening niet meer boeken omdat ze ervan uitgaan dat de eerste
afrekening al definitief was.
Bovendien maken de OISZ hun definitieve rekeningen (en afrekeningen) vaak met vertraging op (d.i. na 15 juni - 30 september (RSZ) - 31 december (RIZIV)). Daardoor krijgen de
deelentiteiten de definitieve afrekeningen pas nadat ze hun uitvoeringsrekening hebben

145 Artikel 12 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Voor RSZ en het RIZIV is die termijn
vastgesteld op respectievelijk 30 september en 31 december van het jaar volgend op het boekjaar.
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opgemaakt. In dat geval zullen ze de voorlopige gegevens boeken en die in de rekeningen
van een later jaar moeten corrigeren.
Sinds 1 januari 2014 rekenen de OISZ de ontvangsten en uitgaven aan op de begroting volgens het principe van de vastgestelde rechten146. Hun rekeningen en ook de afrekeningen
met de deelentiteiten worden opgemaakt volgens hetzelfde principe.
Jaarlijks (in de loop van het tweede kwartaal van het jaar na het boekjaar) rapporteren de
OISZ over de uitgaven van het boekjaar aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen
(INR). Die rapportering omvat een economische hergroepering van de financiële stromen
aan de deelentiteiten. De FOD BOSA krijgt een kopie van die rapporten.
2.4

Knelpunten in de gegevensuitwisseling

2.4.1 	 Bij de OISZ vastgestelde knelpunten
De communicatie tussen de OISZ en de deelentiteiten over de ramingen en afrekeningen
verloopt vooral digitaal. Soms is er nog een schriftelijke bevestiging. De OISZ hebben verschillende werkwijzen: sommige gebruiken een gemeenschappelijk platform, andere mail.
Het Rekenhof stelt vast dat er geen uniforme contactenlijst is. Daardoor bestaat het risico
dat informatie versnipperd wordt doorgegeven aan de deelentiteiten. De verschillende departementen binnen de deelentiteiten en de andere stakeholders (agentschappen, beleidscellen enz.) krijgen weliswaar informatie van de OISZ, maar het is onduidelijk of de juiste
personen binnen de organisatie zijn geïnformeerd.
Uit het onderzoek blijkt dat weinig of geen informatie van de deelstaten terugstroomt naar
de OISZ. Als de deelentiteiten nieuwe beleidsmaatregelen willen implementeren, vragen
ze de OISZ in verschillende scenario’s de weerslag op de begroting te simuleren. Over de
uiteindelijke maatregelen wordt niet altijd teruggekoppeld naar de OISZ. Daardoor kunnen
problemen ontstaan bij de praktische implementatie en bij latere ramingen door de OISZ.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste OISZ geen of onvoldoende informatie krijgen
over de definitieve bedragen die de deelentiteiten inschrijven in hun begroting, begrotingsaanpassing en uitvoeringsrekeningen.
2.4.2 Door de deelentiteiten vastgestelde knelpunten
De deelentiteiten geven aan dat ze de ramingen voor de opmaak van de initiële begroting
en de begrotingsaanpassing niet altijd tijdig krijgen. De OISZ delen hun ramingen immers
niet mee op de datums die in het horizontale protocol zijn vastgesteld, maar op het ogenblik waarop de federale begroting (of aanpassing daarvan) wordt opgemaakt (zie punt 2.1).
De deelentiteiten stellen bovendien dat ze niet altijd duidelijk kunnen opmaken hoe de
bedragen zijn geraamd. Ze weten ook niet wat de gevolgen zijn voor hun begroting en uitvoeringsrekening als er verschillen zijn in de definiëring van de vastgestelde rechten. Het
is dus belangrijk dat de OISZ in detail aangeven hoe hun ramingen tot stand komen en
welke bedragen zij in de rekeningen opnemen. De deelentiteiten wijzen er ook op dat een
gedetailleerde onderbouwing van de ramingen bij sommige OISZ ontbreekt (bv. het RIZIV).

146 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
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Om het bedrag van de stortingen vast te stellen, baseert de FOD Financiën zich op begrotingsramingen van de OISZ. Die worden opgemaakt volgens het beginsel van de vastgestelde rechten.
Er zijn soms verschillen tussen het resultaat van de deelentiteiten en dat van de OISZ. Die
verschillen kunnen ontstaan doordat de verrichtingen niet altijd op hetzelfde ogenblik worden aangerekend. Ze moeten kunnen worden verklaard op basis van de informatie die de
OISZ heeft doorgegeven en/of de deelentiteit heeft geregistreerd.
De deelentiteiten hebben ook kritiek op de transparantie van de rekeningen van de OISZ.
Ze kunnen hun aandeel in de totale uitgaven van de OISZ niet altijd direct individualiseren. Het boekhoudplan 147 van de OISZ verplicht hun immers niet de verrichtingen voor
de overgedragen bevoegdheden in hun rekeningen op te delen naar gemeenschap/gewest.
De uitgaven voor rekening van de deelentiteiten zijn daarom, behalve bij Famifed, in hun
totaliteit opgenomen in de uitgaven voor sociale prestaties. De OISZ vangen die tekortkoming op door in een afzonderlijk document of in het verslag bij rekeningen bijkomende
informatie te geven over de uitgaven per deelentiteit. Die informatie wordt samen met de
rekeningen van de OISZ bezorgd aan alle belanghebbende partijen. Toch is het voor de deelentiteiten niet evident om zonder voorkennis de rekeningen en de afzonderlijke rapporten
van de OISZ correct te interpreteren.
Tenslotte is het voor de deelentiteiten niet altijd duidelijk welke persoon of dienst bij de
OISZ hun aanspreekpunt is voor vragen over de overgedragen bevoegdheden. Dat komt
omdat bij de OISZ vaak verschillende personen of diensten betrokken zijn bij de uitvoering
van die opdrachten, bv. omdat verschillende personen de operationele en de financiële opvolging doen.
2.5
Rol van de stafdienst BEO en de stuurgroep
Het horizontale protocol voorziet in twee coördinerende organen. De stafdienst BEO van de
FOD Financiën treedt op als financiële tussenpersoon tussen de OISZ en de deelentiteiten.
De stuurgroep is een overlegorgaan op hoog niveau tussen de OISZ en de deelentiteiten.
De stafdienst BEO zorgt voor de financiering van de OISZ. Van hen krijgt hij de behoeftenramingen voor de verrichtingen voor rekening van de deelgebieden. De dienst zet die
ramingen, die zijn uitgedrukt op jaarbasis, om in maandbedragen (een twaalfde van de
raming op jaarbasis) en communiceert die bedragen aan het departement Financiën & Begroting van elke deelentiteit, aan het departement dat de bevoegdheid beheert en aan de
OISZ. Zoals hierboven toegelicht (punt 2.2), kan het bedrag van de maandelijkse storting
worden aangepast als de OISZ aangeven dat ze meer middelen nodig hebben. In de praktijk
is dat maar zelden het geval.
De stafdienst volgt de raming van de behoeften en de maandelijkse bedragen die de OISZ
vragen op via overzichtstabellen en deelt die ook maandelijks mee aan alle betrokken partijen. Die financieringstabellen zijn zowel voor de deelentiteiten als voor de OISZ de belangrijkste informatiebron.

147 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het algemeen boekhoudplan van de OISZ.
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Ook bij de afrekening op basis van de werkelijke realisaties van een verlopen begrotingsjaar
speelt de stafdienst BEO een belangrijke rol. Na afloop van elk begrotingsjaar krijgt de stafdienst een afrekening van de OISZ van de uitgaven voor rekening van de deelentiteiten. De
stafdienst verrekent dan zo vlug mogelijk de tegoeden of tekorten met de stortingen van het
lopende jaar. Hij brengt zowel de OISZ als de deelentiteiten op de hoogte van het tijdstip
waarop een verrekening plaatsvindt. Elke verrekening wordt opgenomen in de financiële
tabellen van de maandelijkse stortingen aan de OISZ. Voor Famifed geldt die werkwijze
niet148. De mogelijke tegoeden/tekorten zullen worden verrekend op het ogenblik dat een
deelentiteit zelf de betaling van de gezinsbijslag op zich neemt.
De stuurgroep van zijn kant is een overlegorgaan van de hoogste vertegenwoordigers van
de OISZ en overheden. Zij wisselen in de eerste plaats informatie uit en werken oplossingen
uit voor problemen die de leden aankaarten. De stuurgroep vergadert regelmatig. Uit het
onderzoek blijkt dat de stuurgroep in hoofdzaak kennis neemt van de bestaande rapporten.
De communicatie tussen de leden van de stuurgroep en de operationele diensten van zowel
de deelentiteiten als de OISZ is echter beperkt. Door gebreken in de terugkoppeling naar
het operationele kader, is het mogelijk dat problemen praktisch niet worden opgelost.

3

Algemeen besluit

Voor het beheer van de overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde Staatshervorming hebben de OISZ (de federale operatoren), de deelentiteiten en de stafdienst Beleidsevaluatie en -ondersteuning van de FOD Financiën in een horizontaal protocol afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling. Dat protocol moet ervoor zorgen dat de
deelentiteiten tijdig informatie hebben over de overgedragen bevoegdheden zodat ze die
kunnen gebruiken om hun begrotingen en rekeningen op te stellen. Bij de uitvoering van
die afspraken heeft het Rekenhof een aantal knelpunten vastgesteld.
Het horizontale protocol is opgemaakt vanuit het oogpunt van de financiering van de OISZ.
Daardoor is er onvoldoende aandacht besteed aan de behoeften van de deelentiteiten op het
vlak van financiële en boekhoudkundige informatie. Dat leidt tot tekortkomingen op het
vlak van begroting, rekeningen en afrekeningen. Zo zijn de termijnen voor de begrotingsopmaak en -aanpassing van de OISZ in hoofdzaak afgestemd op de federale begrotingskalender en komt de informatie over de begrotingsramingen voor de deelentiteiten soms te
laat. Daardoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de geraamde uitgaven bij de OISZ en
bij de deelentiteiten.
Na afloop van het boekjaar maken de OISZ een afrekening op van de uitgaven die ze voor
rekening van de deelentiteiten hebben gedaan. Die afrekeningen volgen uit de rekeningen die de OISZ opmaken volgens de kalender van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
Voor de rekeningen van de deelentiteiten gelden andere termijnen. Het protocol heeft daarmee geen rekening gehouden waardoor de timing van de OISZ niet aansluit op die van de
deelentiteiten.

148 Artikel 7, §  2, van het horizontale protocol.
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Bovendien maken sommige OISZ hun rekeningen met vertraging op. Daardoor kennen de
deelentiteiten niet alle uitgaven van de OISZ als ze hun uitvoeringsrekeningen opmaken.
De OISZ bezorgen de deelentiteiten wel een individuele afrekening van de uitgaven. In die
afrekeningen is echter niet altijd duidelijk hoe de verrichtingen zijn aangerekend (kas of
ESR). De OISZ moeten in hun periodieke rapportering duidelijker specifiëren hoe de bedragen zijn samengesteld, zodat de deelentiteiten daarmee rekening kunnen houden bij de
input in hun uitvoeringsrekening.

4

Aanbevelingen

De timing voor de uitwisseling van gegevens over de initiële begroting en de aanpassing
ervan tussen de federale overheid en de deelentiteiten moet beter op elkaar worden afgestemd. Op die manier kunnen de deelentiteiten in hun begroting altijd rekening houden
met de ramingen van de OISZ en blijven de afwijkingen in de ramingen tussen de verschillende niveaus beperkt.
Van hun kant moeten de deelentiteiten hun beleidsaanpassingen meedelen aan de betrokken OISZ, zodat die daarmee rekening kan houden bij een latere begrotingsopmaak of
-controle.
Ook de timing van de afrekeningen moet beter worden afgestemd op de kalender van de
deelentiteiten, zodat ze de definitieve uitgaven correct kunnen opnemen in de uitvoering
van hun begroting. Daarbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van
de gegevens. De OISZ moeten erover waken dat de bedragen in de individuele afrekeningen
voor de deelentiteiten overeenstemmen met wat ze in hun eigen rekeningen opnemen.
In hun rapporten over de gerealiseerde uitgaven moeten de OISZ duidelijk de aanrekeningsbasis vermelden. Ze moeten ook de leesbaarheid van hun rekeningen voor de deelentiteiten verbeteren door toe te lichten hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. In die toelichting
moeten ze ook de waarderings- en aanrekeningsregels vermelden die ze hebben toegepast
voor de verrichtingen voor rekening van de deelentiteiten.
De stuurgroep moet overwegen een uniforme contactlijst op te stellen voor de uitwisseling
van rapporten. Op die manier kan de communicatie tussen de OISZ en de deelentiteiten
beter gestructureerd worden. Ook de interne communicatie tussen de departementen onderling kan op die manier transparanter verlopen.
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DIBISS: Verdeling van de
thesaurie
Uit het onderzoek van de voorlopige rekeningen 2015-2016 van de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) blijkt dat de liquiditeiten van de dienst bij zijn ontbinding
niet correct werden verdeeld onder het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed),
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Pensioendienst (FPD).
Bij de ontbinding van DIBISS had de FPD een schuld van 91.785.435 euro aan de RSZ. Dit bedrag is verhoogd tot 94.272.321 euro bij de definitieve afsluiting van de rekeningen 2016 van
DIBISS. Famifed beschikte over een vordering van 23.485 euro op de RSZ.
Het Rekenhof heeft de drie instellingen bijgevolg aanbevolen die wederzijdse vorderingen en
schulden in hun boekhouding te verwerken.

1

Context

De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) werd op 1 januari 2015 opgericht door de fusie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
(DOSZ).
DIBISS heeft slechts twee kalenderjaren bestaan waarna het Federaal Agentschap voor de
Kinderbijslag (Famifed), de Federale Pensioendienst (FPD)149 en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ)150 zijn opdrachten hebben overgenomen op respectievelijk 1 september 2016 (Famifed) en op 1 januari 2017 (FPD en RSZ).
Tijdens die twee jaar werden de opdrachten van DIBISS verzekerd door acht afdelingen,
“vestigingen” genoemd: Kinderbijslag, Sociale Zekerheid, Pensioenen, Gemeenschappelijke
Sociale Dienst, Maribel, Overzeese Sociale Zekerheid, Algemeen bestuur en Derden.

149 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
een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, 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.
150 Wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en
een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale
Pensioendienst.
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2

Resultaten van de controle

Het Rekenhof heeft bij zijn controle van de rekeningen 2015-2016 de kastoestand van DIBISS
onderzocht. Het heeft vastgesteld dat de liquiditeiten van de dienst op onjuiste wijze werden verdeeld onder Famifed, de RSZ en de FPD.
De beschikbare financiële middelen (beleggingen en liquide middelen) werden onder deze
drie OISZ verdeeld op basis van de tegoeden op de bankrekeningen van de verschillende
vestigingen. Omdat het beheer van de thesaurie gemeenschappelijk gebeurde, stemden die
tegoeden echter niet overeen met de middelen die elke vestiging in het kader van haar
opdrachten heeft gegenereerd of ontvangen. Thesaurieoverschotten van sommige vestigingen kwamen op die manier terecht bij andere vestigingen.
DIBISS heeft geen thesaurieplan bijgehouden waarmee de financiële stromen terug in kaart
hadden kunnen worden gebracht. Het Rekenhof heeft daarom het bedrag van de wederzijdse vorderingen en schulden tussen Famifed, de RSZ en de FPD geraamd op basis van de
boekhoudkundige gegevens van de vestigingen die op 26 oktober 2017 beschikbaar waren.
Daaruit blijkt dat de FPD op 1 januari 2017 een schuld van 91.785.435 euro had aan de RSZ.
Die schuld moet mogelijk worden verhoogd met 338.026 euro, maar dat bedrag wordt op
boekhoudkundig vlak nagekeken door de diensten van de RSZ. Famifed beschikte over een
vordering van 23.485 euro op de RSZ.
Het Rekenhof heeft bijgevolg de OISZ aanbevolen op 1 januari 2017 een schuld aan of schuldvordering op de andere OISZ te boeken voor het te veel of te weinig ontvangen bedrag.

3

Reactie van de betrokken partijen

Het Rekenhof deelde de resultaten van zijn controle op 31 januari 2018 mee aan de minister
van Sociale Zaken, de minister van Pensioenen, de minister van Begroting, de voorzitters
van de beheerscomités en de administrateurs-generaal van de betrokken OISZ.
De minister van Begroting deelde het Rekenhof in een brief van 30 april 2018 mee dat ze de
regeringscommissarissen van de drie OISZ opdracht heeft gegeven ervoor te zorgen dat de
gevraagde correcties worden aangebracht in de rekeningen 2017 van die instellingen.
De minister van Pensioenen wees er in zijn brief van 18 mei 2018 op dat de aanbevelingen
van het Rekenhof zijn gevolgd en dat de FPD en de RSZ een wederzijdse schuld of vordering voor het dienstjaar 2017 hebben ingeschreven in hun boekhouding. De FPD zou, met
instemming van de RSZ, eind 2018 94.272.321 euro betalen tot dekking van de schuld die
het Rekenhof had vastgesteld (91.785.435 euro) en van een bedrag van 2.486.886 euro ingevolge de eindafrekening van het dienstjaar 2016. Het bedrag van 338.026 euro waarmee de
schuld van de FPD aan de RSZ mogelijk moet worden verhoogd, zal worden ingeschreven in
de boekhouding van beide instellingen, dit in afwachting van het boekhoudkundig nazicht
door de RSZ.
Het kabinet van de minister van Sociale Zaken had de informatie van de minister van
Pensioenen al op 25 april 2018 via e-mail meegedeeld aan het Rekenhof.
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FPD: Beheer van de roerende
en onroerende activa
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de inventaris van de roerende goederen wordt bijgehouden
in de Federale Pensioendienst (FPD) en hoe de overname, door de FPD, van het patrimonium
van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) is verlopen.
Na afloop van de audit stelt het Rekenhof vast dat de internebeheersingsmaatregelen van het
inventariseringsproces over het algemeen ontoereikend zijn. Het beveelt de FPD aan een risicoanalyse uit te voeren van het operationeel en boekhoudkundig beheer van de vaste activa, en
de processen in verband met de inventaris formeel te organiseren volgens een voor de instelling
horizontale aanpak.
Bovendien heeft het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld bij de organisatie van de overdracht
van de vaste activa van PDOS naar de FPD, wat een impact heeft op de realiteit van de boekhoudsaldi op 31 december 2016.
Het Rekenhof merkt ook op dat de vastgoedinvesteringen die in 2015 en 2016 werden gedaan in
het kantoor van Gent niet beantwoorden aan de doelstellingen vastgelegd door de bestuursovereenkomsten. Ze beantwoorden evenmin aan de aanbevelingen die het Rekenhof heeft geformuleerd in zijn audit uit 2013 over het financieel beheer van het vastgoedpark. Het Rekenhof
beveelt de FPD daarom aan instrumenten te ontwikkelen om de behoeften aan oppervlakte te
meten volgens de normen van de Regie der Gebouwen en het vastgoedpark van de gewestelijke
kantoren aan te passen aan de evolutie van het personeel en de nieuwe vormen van werken.

1

Inleiding

1.1
Doel en tijdschema van de audit
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Federale Pensioendienst (FPD) de inventaris van
de roerende goederen bijhoudt en hoe hij de boekhoudkundige en operationele databases
beheert.
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst (FPD)
geworden, waarin de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)151 werd geïntegreerd.
Daarom heeft het Rekenhof de overname van het patrimonium van de PDOS door de FPD
onderzocht.

151 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
een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers, 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 (hierna de integratiewet genoemd).
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Daarnaast heeft het Rekenhof een voorbeeld van vastgoedbeheer onderzocht, namelijk de
investeringen 2015-2016 van de FPD in zijn regionale kantoor van Gent. Het baseerde zich
daarbij op zijn aanbevelingen naar aanleiding van een audit in 2013 over het financieel beheer van het vastgoedpark van de openbare instellingen van sociale zekerheid152, en op de
normen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en 2016-2018 van de FPD.
Tot slot onderzocht het hoe de activa worden gewaardeerd in de boekhouding.
De auditwerkzaamheden vonden plaats van november 2017 tot maart 2018. De resultaten
werden op 27 juni 2018 meegedeeld aan de minister van Pensioenen en de administrateurgeneraal van de FPD. De minister en de administrateur-generaal hebben respectievelijk
geantwoord met een brief van 24 juli en 16 augustus 2018. Dit artikel houdt rekening met
die antwoorden.
1.2
Vermogen van de FPD
Volgens de laatste globale inventaris die op 31 december 2016 beschikbaar was, omvat het
roerend vermogen van de FPD na integratie van de PDOS ongeveer 47.500 activa. De boekwaarde bedraagt 2,1 miljoen euro.
De FPD bezit ook twaalf gewestelijke kantoren en verschillende opbrengsteigendommen.
Op 31 december 2016 vertegenwoordigde de nettoboekwaarde van die onroerende activa
57,3 miljoen euro. De FPD heeft bovendien zakelijke rechten (op de Zuidertoren, parkings
en garages)153 die niet zijn geboekt en gewaardeerd in de balans. De FPD heeft geen enkel
gebouw opgenomen bij de integratie van de PDOS.

2

Resultaten van de audit

2.1

Inventaris van de roerende activa

2.1.1 Organisatie van de inventaris bij de FPD
De onderstaande tabel schetst de verdeling van de taken voor het beheer van de roerende
goederen, zowel wat het boekhoudkundige als het operationele aspect betreft.

152 Rekenhof, Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid - KSZ, HZIV, HVW,
FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2013,
55 p., www.rekenhof.be.
153 Op 31 december 2007 heeft de RVP een aantal onroerende goederen in volle eigendom overgeheveld naar de RSZGlobaal Beheer. Op grond van een bij notariële akte gesloten erfpachtovereenkomst die aanving op 1 januari 2008,
is de RVP erfpachter geworden van die onroerende goederen, waaronder de Zuidertoren.
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Tabel 22 – Verdeling van de taken voor het beheer van de roerende activa bij de FPD154

Stappen
1) Opname in
de boekhoudkundige inventaris

Taken

Meubelen en
machines

Informatica
Bureautica1544

Infrastructuur

dienst Desk

dienst
IT-infrastructuur

De bestelbons naar de
leveranciers sturen
Het actief voorlopig creëren in het boekhoudprogramma

dienst
Patrimonium

De goederen in ontvangst nemen
Het actief definitief creëren in het boekhoudprogramma

dienst
Boekhouding

2) Opname in
De informatie noodzade operationele kelijk voor de opvolging
inventaris
doorsturen naar de
exploitatiedienst
Het actief creëren in de
operationele software
3) Beheer van
de goederen in
gebruik

Exploitatie en onderhoud van de activa
De operationele inventaris organiseren

4) Uitboeking
Beslissen om een actief
uit de operatio- uit gebruik te nemen
nele inventaris Beslissen over het uit
gebruik genomen goed
(weggeven, vernietigen
enz.)

dienst
Patrimonium

dienst Desk

dienst
IT-infrastructuur

dienst
Patrimonium en
dienst Desk

niet
meegedeeld

dienst Desk

dienst
IT-infrastructuur

De buitengebruikstelling
boeken in de exploitatie
software
De informatie bezorgen aan de dienst die
de boekhoudkundige
inventaris moet actualiseren
5) Uitboeking
uit de boekhoudkundige
inventaris

De buitengebruikstelling boeken in het
boekhoudprogramma

dienst
Boekhouding

Bron: Rekenhof
De IT-activa worden operationeel beheerd via de Easy Vista-software, de andere activa via
de MCS-software. Het boekhoudkundige beheer gebeurt in de module Immo van SAP, die
enkel met de MCS-software via een interface is verbonden.

154 Het gaat om computers (laptops), schermen, toetsenborden, scanners, smartphones enz.
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Via de operationele databases kan de exploitatie van de goederen worden opgevolgd
(bijwerking van de inventaris, ondersteuning van de operationele diensten, aankoopbeleid
en declasseringen).
Voor het inventarisatieproces moeten de diensten (Boekhouding, Patrimonium, Desk en
IT-infrastructuur) samenwerken en regelmatig informatie uitwisselen om te waarborgen
dat alle goederen in de boekhoudkundige inventaris zijn opgenomen en werkelijk bestaan.
De Business Process Management-methode155 die de FPD in 2014 heeft ingevoerd, had geen
betrekking op de inventarisering van de activa. Dat proces was in mei 2018 overigens nog
altijd niet onderzocht door de dienst Interne Beheersing.
Vermits er geen uitgeschreven procedures zijn, is de inventaris georganiseerd op basis van
praktijken die voortvloeien uit de historische rol van de diensten en de IT-infrastructuur.
2.1.2 Registratie in de boekhoudkundige database en inventaris
Bij de bestelling van goederen creëert de dienst Patrimonium alle activa in de boekhoudkundige database van de module Immo in SAP. Als de bestelling geannuleerd wordt of niet
wordt afgerond, behouden de activa een referentie (zonder waardebepaling). De boekhoudkundige database behoudt dus tijdelijk gecreëerde activa die de FPD niet bezit. Die activa
worden echter niet bijgehouden in de boekhoudkundige inventaris.
2.1.3

Operationele inventaris

Opname in de inventaris
Een actief wordt in de operationele inventaris opgenomen nadat het in de boekhoudkundige inventaris is geregistreerd. Er bestaan geen formele regels om te bepalen welke operationele dienst bevoegd is voor een categorie van activa, en die bepaling is niet altijd coherent
noch eenduidig. Zo kunnen activa van eenzelfde aard156 onder de verantwoordelijkheid van
twee verschillende diensten vallen of kan eenzelfde actief 157 worden opgevolgd door twee
diensten.
De informatie-uitwisseling tussen de diensten Patrimonium, Desk en IT-Infrastructuur gebeurt overigens met Excel-bestanden die per mail worden verstuurd. Die werkwijze houdt
een risico in voor de exhaustiviteit, temeer daar de databases niet op regelmatige basis aan
elkaar getoetst worden.

155 Via het Business Process Management (BPM) kan een overzicht worden verkregen van de vakgebonden processen
van de organisatie evenals van de interacties ertussen om deze zoveel mogelijk te optimaliseren en te automatiseren.
156 De dienst Patrimonium is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opvolging van de gsm’s, terwijl de dienst Desk
verantwoordelijk is voor de smartphones.
157 De dienst Patrimonium is bijvoorbeeld formeel verantwoordelijk voor de opvolging van de projectoren. In de praktijk worden sommige ervan ook opgevolgd door de dienst Desk.
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Er bestaat bovendien geen blokkerende controle158 op de invoer van informatie in de operationele software Easy Vista. Zo werd een factuurnummer ingevoerd in plaats van het
SAP-nummer.
Opmaak van de fysieke inventaris
De dienst Patrimonium verklaart dat hij regelmatig partiële fysieke inventarissen opmaakt
van de roerende activa, naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij de
vernieuwing van een categorie van activa).
Na de overname van de PDOS is de dienst Patrimonium in het tweede semester 2016 gestart
met een globale inventarisatie van de roerende activa, die in maart 2018 werd afgerond. Hij
heeft aan het Rekenhof noch de methode, noch de procedures noch het volledige resultaat van de inventarisatie meegedeeld en bezorgde enkel een lijst met 5.649 uit gebruik te
nemen goederen (op de 47.480 die in de inventaris zijn opgenomen). Die lijst werd goedgekeurd door de directeur van de dienst Patrimonium, maar de buitengebruikstellingen
werden niet verantwoord.
De diensten Desk en IT-infrastructuur wijzen erop dat ze eveneens partiële inventarissen
van de IT-activa opstellen bij specifieke gelegenheden (bijvoorbeeld bij de vernieuwing van
het materieel).
Uitboeking uit de operationele inventaris
De documenten waarin het proces beschreven staat voor het uitboeken uit de inventaris, zijn onvolledig 159. Ze zeggen niets over de voorwaarden voor buitengebruikstelling, de
keuze van de eindbestemming van de goederen, de machtigingen voor en het toezicht op
verrichtingen inzake buitengebruikstelling.
In de praktijk beslist elke dienst volgens eigen criteria welke van de activa die hij opvolgt
uit de inventaris worden gehaald.
2.1.4 Uitboeking uit de boekhoudkundige inventaris
De operationele dienst stelt de buitengebruikstelling vast en brengt de dienst Patrimonium
per mail op de hoogte. Die centraliseert de buitengebruikstellingen en bezorgt een papieren lijst aan de dienst Boekhouding. Het aantal personen dat in dit proces tussenkomt en
het feit dat er in het proces geen systeem voor informatie-uitwisseling is opgenomen, kunnen tot fouten leiden en een impact hebben op de registratie in de boekhouding. Het risico
bestaat dus dat niet alle buitengebruikstellingen worden geregistreerd (en dat de informatie dus onvolledig is), vooral omdat de databases niet periodiek aan elkaar worden getoetst.
2.1.5 Coherentie tussen de databases
Het Rekenhof heeft het uittreksel uit de SAP-boekhouddatabase over de vaste activa
vergeleken met de operationele inventaris van het IT-materieel van de FPD die in Easy

158 Bijvoorbeeld met betrekking tot de lengte van de cijferreeks of over de eerste vier cijfers die de categorie van activa
in SAP bepalen.
159 Nota van 27 juni 2017 aangaande de overname van de elektronische communicatiemiddelen door personeelsleden
(inclusief gedetacheerden van Smals) en nota van 23 april 2018 “Verwijderen van goederen uit de inventaris”. Die
nota’s hebben geen officiële referte.
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Vista wordt bijgehouden, om na te gaan of de rekeningen op 31 december 2016 een getrouw
beeld geven.
Voor nagenoeg alle categorieën van vaste activa inzake IT zijn meer activa in de boekhoudkundige database SAP opgenomen dan er (met een SAP-nummer) in de Easy Vista-database zijn opgenomen. De operationele diensten hebben de oorsprong van de verschillen
niet verantwoord.
Het Rekenhof merkt op dat noch de operationele IT-diensten (Desk en IT-infrastructuur)
noch de dienst Patrimonium, die is belast met de interface tussen de operationele diensten
en de dienst Boekhouding, de informatie in de twee databases (SAP en Easy Vista) systematisch reconciliëren. Via de codering van de goederen in de module Immo van SAP kan
overigens niet worden achterhaald welke operationele IT-dienst verantwoordelijk is voor de
opvolging.
In zijn antwoord verklaart de FPD dat de dienst Patrimonium sinds begin 2018 maandelijks
een lijst bezorgt aan de dienst Boekhouding met IT-materiaal dat uit gebruik moet worden
gesteld.
2.2

Overname van de activa van de PDOS

2.2.1 Overname van het patrimonium van de PDOS: kader
De integratiewet belast de koning ermee, op voorstel van de minister 160, een lijst op te stellen van de goederen, rechten en verplichtingen overgedragen van de PDOS naar de FPD.
Het koninklijk besluit dat in uitvoering van de wet werd genomen, regelt de overdracht op
beknopte wijze161 maar bevat de genoemde lijst niet. Noch de werkgroepen die in 2015 werden opgericht om de integratie van de PDOS te organiseren noch de interne nota’s afkomstig van de administratieve diensten hebben rechtstreeks betrekking op de overdracht van
het patrimonium.
De FPD heeft de ontvangst van de overgedragen goederen bovendien niet fysiek geverifieerd.
Het Rekenhof heeft zich voor zijn audit dus niet kunnen baseren op een document met
richtlijnen en informatie over de overdrachtverrichtingen (identificatie van de over te dragen goederen, organisatie van en toezicht op die overdracht en organisatie van het opnemen ervan in de inventaris van de FPD).
2.2.2 Overname van activa in de boekhoudkundige database
Bij gebrek aan een lijst van goederen gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 mei 2016,
berustte de boekhoudkundige overname van de goederen op de tabel van de vaste activa
die op 31 maart 2016 werd opgesteld maar die de PDOS niet had gecertificeerd. Die tabel
vermeldt het patrimonium in boekhoudkundige termen (waarde, afschrijvingspercentages,

160 Artikel 73 van de integratiewet.
161 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2016 tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Pensioendienst voor de Overheidssector uitgeoefende opdrachten naar de Federale Pensioendienst.
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enz.), maar vertoont tekortkomingen op het vlak van de exhaustiviteit, het bestaan van de
goederen en de betrouwbaarheid:
•
•
•

de activa zijn niet individueel geboekt en gewaardeerd maar gegroepeerd op basis van
de aankoopfactuur;
er is geen bevestiging dat de activa werkelijk bestaan via een vergelijking tussen de werkelijke en de boekhoudkundige inventaris;
de goederen die de PDOS vóór 2007 heeft verworven, worden er niet in vermeld.

De werkzaamheden die de FPD heeft uitgevoerd bij het opnemen, hebben die tekortkomingen niet helemaal verholpen. De FPD heeft immers voor elk actief een fiche aangemaakt in
de boekhoudmodule Immo van SAP om de activa te individualiseren en de waarde ervan
te bepalen. Die individualisering had echter geen betrekking op alle activa van de PDOStabel. In zijn antwoord benadrukt de FPD dat naar aanleiding van de actualisering van de
inventaris alle opgenomen activa werden geïndividualiseerd en dat de boekhoudkundige
inventaris overeenstemt met de fysieke inventaris. De FPD heeft bovendien geen Immofiches gecreëerd voor de immateriële vaste activa en de activa die uit gebruik moeten worden genomen na integratie.
In zijn antwoord geeft de FPD ook aan dat alle activa die vóór 2007 zijn verworven en die
niet in de boekhouding waren opgenomen, nu wel met een nulwaarde zijn opgenomen in
de rekeningen 2017.
Bovendien werden de fiches niet systematisch meegedeeld aan de operationele diensten om
ervoor te zorgen dat de in de boekhouding vermelde goederen in werkelijkheid bestaan.
De FPD heeft een rekening immateriële vaste activa in aanbouw162 gecreëerd om die van de
PDOS te registreren. De RVP van zijn kant nam dergelijke uitgaven niet op bij de activa ondanks het feit dat het om investeringen gaat. Het Rekenhof stelt vast dat de FPD zijn vaste
activa in aanbouw niet heeft geboekt in zijn balans van het boekjaar 2016. De FPD geeft in
zijn antwoord aan dat de software die hij intern ontwikkelt daar wordt geregistreerd sinds
de afsluiting van de rekeningen 2017.
2.2.3

Overname van de activa in de operationele databases

IT-activa
De dienst IT-infrastructuur van de FPD heeft geen bijzondere stappen ondernomen bij de
integratie van de PDOS omdat de IT-infrastructuur van de PDOS al was ondergebracht bij
de RVP, waardoor de activa van de PDOS dus waren opgenomen in de database Easy Vista
van de RVP.
Voor de andere IT-activa (bv. laptops) heeft de dienst Desk zich, bij gebrek aan een officiële
lijst van goederen en specifieke instructies, gebaseerd op de niet-gecertificeerde gegevens
van de PDOS. Het document van de operationele overname biedt net zoals het boekhoudkundige document geen waarborgen wat betreft de volledigheid en het bestaan van de

162 Die rekening omvat vaste activa die niet voltooid zijn en ook niet in gebruik zijn genomen, zoals informaticaontwikkelingen.
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goederen. De operationele dienst heeft de activa die erin zijn vermeld, niet regelmatig geïnventariseerd. Bovendien werd het document opgesteld om tegemoet te komen aan de
behoeften van de dienst en niet om de boekhoudkundige inventaris te verantwoorden.
Met het document dat de PDOS initieel had verstrekt, kon de boekhoudkundige informatie
niet worden getoetst aan de operationele informatie. Bij de overname heeft de FPD ook
geen poging ondernomen om die informatie te vergelijken voor de goederen van de PDOS.
De eigenschappen van de activa vermeld in de operationele databases maken het niet mogelijk informatie uit te wisselen met de boekhoudkundige database (module Immo van
SAP), waardoor de gegevens niet kunnen worden vergeleken.
Er werd niet gecontroleerd of alle activa van de PDOS die in de database Easy Vista zijn
opgenomen, ook effectief bestaan.
Bepaalde overgedragen activa die waren bestemd om uit gebruik te worden genomen, zijn
door de dienst Desk niet geregistreerd in de inventaris. Dat was bv. het geval voor meer dan
250 computertorens, waarvoor niet werd beslist wat ermee moet gebeuren.
De dienst Desk heeft overgedragen activa die niet in de meegedeelde lijst vermeld stonden,
naar behoren opgenomen in zijn database.
Roerende activa
Volgens de dienst Patrimonium werden de fiches die na de boekhoudkundige overname
van de PDOS werden gecreëerd in de module Immo van SAP, automatisch ook opgenomen
in de operationele MCS-software, wat de overeenstemming van de twee databases garandeert. De dienst Patrimonium voert bijgevolg geen reconciliatie uit tussen de gegevens van
de module Immo van SAP en de gegevens van de MCS-software.
De inventarisatie van de overgedragen roerende goederen was eind 2016 voltooid.
De dienst Patrimonium heeft het Rekenhof eind april 2018 de inventaris meegedeeld van de
roerende goederen die vóór 2007 werden aangeschaft, en die niet waren vermeld in de tabel
van de vaste activa van de PDOS op 31 maart 2016.
Wat de machines betreft die van de PDOS werden overgenomen (bv. waterfonteintjes, scanners, koelkasten enz.), heeft de dienst Patrimonium in november 2017 een eerste inventaris
en in april 2018 een tweede inventaris aan het Rekenhof bezorgd. De twee inventarissen
vertonen verschillen die de FPD niet kon verantwoorden163. In zijn antwoord bevestigt de
FPD dat hij inderdaad slechts één machine heeft opgenomen.
2.2.4 Buitengebruikstellingen
De FPD heeft op 31 december 2016 buitengebruikstellingen geboekt van IT-activa die door
de PDOS zijn overgedragen. De boekingen gebeurden echter niet op basis van een fysieke

163 Volgens de inventaris van november 2017 was één enkel actief gelokaliseerd. Volgens de inventaris van april 2018,
die betrekking heeft op diezelfde lijst van goederen, was het merendeel ervan gelokaliseerd.
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inventaris goedgekeurd door een verantwoordelijke van de dienst Desk, maar op basis van
een verklaring van een personeelslid van de PDOS.
Sommige van die activa blijven echter nog opgenomen in Easy Vista op 31 december 2017,
wat betekent dat de buitengebruikstellingen niet telkens worden weergegeven in de operationele inventarissen.
In zijn antwoord geeft de FPD aan dat de IT-activa die in de boekhouding onterecht buiten
gebruik werden gesteld, opnieuw werden geregistreerd in de boekhoudkundige database
bij de afsluiting van de rekeningen 2017.
2.3
Analyse van een voorbeeld van vastgoedbeheer
De bestuursovereenkomsten 2013-2015 en 2016-2018 omvatten bepalingen over de toewijzing van de onroerende goederen en het principe van het efficiënt beheer daarvan164.
In zijn audit van 2013 over het vastgoedbeheer van de OISZ165 had het Rekenhof overigens
aanbevolen:
•

•
•

de vastgoedfunctie te verduidelijken om meer rationele keuzes te maken over de vastgoedverrichtingen, de criteria te bepalen om de keuze te maken tussen gebouwen in
eigendom en gehuurde gebouwen, de principes te bepalen voor de bestemming van onroerende goederen;
de goederen die overbodig geworden zijn voor het uitvoeren van de opdrachten van de
OISZ of die niet (meer) economisch leefbaar zijn, te verkopen;
dat de best practices de capaciteit om gebouwen te conserveren zouden identificeren als
één van de performantie-indicatoren voor de exploitatie van vastgoed. Die capaciteit
kan worden beoordeeld aan de hand van de ratio van de uitgaven voor onderhoud in
verhouding tot de vervangwaarde van gebouwen.

Het Rekenhof heeft de investeringen van de FPD uit de periode 2015-2016 in het regionale
kantoor van Gent onderzocht om na te gaan in hoeverre ze tegemoetkomen aan de verbintenissen van de bestuursovereenkomsten en aan de aanbevelingen die het geformuleerd
had naar aanleiding van de audit van 2013. Het stelt vast dat:
•

De beslissing om te investeren niet gebaseerd was op een vergelijking tussen de te overwegen opties (verkoop, aankoop, huur of renovatie), rekening houdend met de kenmerken van het gebouw 166. De FPD kon niet aantonen dat de keuze voor een renovatie was
gerechtvaardigd op het vlak van zuinigheid en doeltreffendheid.

164 Artikelen 32, 59.4 en 75 van de bestuursovereenkomst 2013-2015, alsook strategische doelstellingen en rubrieken
6.7, 8.4 en A22.2 van de bestuursovereenkomst 2016-2018.
165 Rekenhof, Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid - KSZ, HZIV, HVW,
FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2013,
55 p., www.rekenhof.be.
166 Rekening houdende met de leeftijd van het gebouw (40 jaar) kan ervan worden uitgegaan dat het werd ontworpen
volgens technische en architecturale normen die voorbijgestreefd zijn of zelfs onaangepast aan de nieuwe vormen
van werken en de personeelsbehoeften. De nota om de procedure op te starten benadrukt in dat opzicht de slechte
energieprestaties van het gebouw.
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•

•

De FPD onvoldoende rekening heeft gehouden met de NWOW-principes167 die zijn opgenomen in de bestuursovereenkomsten en die onder meer impliceren dat de oppervlaktes die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren, worden verminderd.
De FPD slechts de helft van de beschikbare ruimte van het gebouw bezet en dat 16 % van
het gebouw nog altijd leeg staat sinds het einde van de renovatie.

Bovendien verschillen de oppervlaktedefinities en de methodologie van die van de Regie
der Gebouwen.
De FPD merkt in zijn antwoord op dat hij rekening heeft gehouden met de NWOW-principes bij de organisatie van de diensten naar aanleiding van de renovatie van kantoorruimtes
en dat de ingenomen oppervlakte werd verminderd.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof van 2013 heeft de werkgroep die
binnen het college van de OISZ werd opgericht in oktober 2016 een verslag voorgelegd met de
titel Synergieën inzake vastgoedbeheer. Dat verslag werd geactualiseerd op 31 maart 2018 en
het werd eind april 2018 aan het college bezorgd. Het zal worden besproken met de sociale
partners en vervolgens worden voorgelegd aan de regering.
Op strategisch vlak handelt het verslag over de definitie van de vastgoedfunctie168:
•
•

•

De OISZ moeten eigenaar zijn van de gebouwen waarin ze zijn gehuisvest. Er wordt echter niet aangetoond wat het belang en het voordeel van die keuze op financieel vlak is.
De strategie inzake het vastgoedbeheer moet worden omkaderd door normen op verschillende vlakken (normen over ruimte, schoonmaak, veiligheid, energie, onderhoud
en werken enz). Er wordt echter niet expliciet ingegaan op de redenen waarom de bezetting (of het bezit) van een gebouw gerechtvaardigd is169.
Een aantal eindproducten (bv. een actieplan) moeten nog worden gerealiseerd.

2.4
Waardering van de activa
Het Rekenhof heeft de toepassing van de waarderingsregels voor de activa onderzocht en
de relevantie van de informatie in het uittreksel van de SAP-database waarop de tabel van
de vaste activa van de FPD berust. Eind 2016 waren er 47.881 roerende en onroerende activa
in geregistreerd.
Het Rekenhof stelt verschillende zwakke punten vast in verband met de afschrijvingen:
•
•

Activa werden niet afgeschreven.
Er zijn activa met een nettoboekwaarde in 2016 terwijl ze gelet op hun aanschafdatum
volledig zouden moeten zijn afgeschreven.

167 Het concept NWOW staat voor new ways of working en combineert organisatiepraktijken inzake flexibel werken en
flexibele werkruimte, inrichting van de arbeidstijd en management. Dat vertaalt zich op verschillende manieren:
landschapsbureaus, thuiswerk, een systeem waarbij niemand een vast bureau heeft, gedeelde werkruimtes enz.
168 Zie bijlage 3 van het op 31 maart 2018 geactualiseerde eindverslag.
169 Een vastgoedpark moet worden beschouwd als een middel waarmee de entiteit haar opdrachten kan vervullen.
Het is van essentieel belang dat het bezit van dat middel is afgestemd op het bevredigen van de behoeften die
voortvloeien uit de uitvoering van de opdrachten.
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•

•

Er zijn activa die worden afgeschreven over een andere termijn dan deze bepaald in de
waarderingsregels van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de
OISZ, die sinds 2014 van kracht zijn.
Er zijn activa waarop een ander afschrijvingspercentage wordt toegepast dan het percentage dat voortvloeit uit de looptijd die in het systeem is geparametreerd.

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat de herwaarderingsmeerwaarden op gebouwen van
vóór 2005 niet op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De waarde van de renovatiewerken aan gebouwen uitgevoerd tot 2016 is samengevoegd met de aanschaffingswaarde
van die gebouwen.
In zijn antwoord merkt de FPD op dat hij de afschrijvingsregels in de boekhoudkundige
software heeft aangepast aan de bepalingen van de Commissie voor Normalisatie van de
Boekhouding van de OISZ. Bovendien geeft hij aan dat de waarde van de werken voortaan
afzonderlijk wordt geboekt van de waarde van de gebouwen waarop ze betrekking hebben.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Inventaris van de roerende activa
De internebeheersingsmaatregelen van het inventariseringsproces zijn over het algemeen
ontoereikend.
Er is geen geïntegreerde informatie-uitwisseling tussen de databases van de operationele
IT-inventaris en de boekhoudkundige inventaris. Bovendien worden de databases niet systematisch noch periodiek aan elkaar getoetst. Het Rekenhof heeft geprobeerd ze te reconciliëren en bij die poging is gebleken dat er incoherenties zijn tussen de operationele database
Easy Vista en de boekhoudkundige database Immo van SAP.
De database van SAP, die als basis diende voor de tabel van de vermogenswijzigingen van
de FPD op 31 december 2016, omvat zodoende niet-relevante, onvolledige en zelfs onjuiste
informatie, waardoor de rekeningen een vertekend beeld geven van het vermogen van de
FPD.
Het proces voor de inventarisatie van de vaste activa is niet beschreven en de FPD heeft er
geen risicoanalyse voor gemaakt. De taken rond het beheer van de activa zijn niet duidelijk
verdeeld tussen de verschillende betrokken diensten. Bovendien heeft de FPD geen methodologie uitgewerkt en stelt hij niet regelmatig een fysieke inventaris op van zijn vaste activa.
De huidige werkwijzen van de diensten die het patrimonium van de FPD beheren, zijn erop
gericht tegemoet te komen aan de onmiddellijke noden van de diensten, zonder aandacht te
hebben voor de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige inventaris of voor frauderisico’s.
Het Rekenhof beveelt de FPD aan een risicoanalyse uit te voeren van het operationele en
boekhoudkundige beheer van de vaste activa. Het verzoekt de FPD de processen in verband
met de inventaris te concipiëren en formeel te organiseren volgens een voor de instelling
horizontale aanpak, en de verantwoordelijkheden van de diensten te identificeren. De FPD
moet zorgen voor een betere informatiedoorstroming tussen de diensten die verantwoordelijk zijn voor de inventaris en hij moet erop toezien dat de boekhoudkundige inventaris en
de operationele inventaris gereconcilieerd worden en regelmatig aan een fysieke controle
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worden onderworpen. Een betere interne beheersing moet de juistheid van de gegevens in
de inventaris waarborgen en het risico op fraude verkleinen. In zijn antwoord verbindt de
FPD zicht ertoe een werkgroep op te richten met de diensten Desk, Patrimonium en Boekhouding om een formeel document op te stellen dat het inventarisproces beschrijft.
Tot slot moeten er duidelijke regels komen voor buitengebruikstellingen en moet de informatie daarover worden verwerkt in de databases.
3.2
Overname van de activa van de PDOS
Bij de overdracht van de vaste activa van de PDOS naar de FPD waren er organisatorische
tekortkomingen: geen officiële lijst van over te dragen goederen, onvoldoende planning en
gebrek aan medewerking van de betrokken diensten. Het Rekenhof uit dus voorbehoud als
het gaat om de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens die in de boekhoudkundige en operationele databases van de FPD zijn geregistreerd met betrekking tot de
overgenomen activa. Die tekortkomingen hebben een impact op de realiteit van de boekhoudsaldi op 31 december 2016.
Het Rekenhof beveelt de FPD bijgevolg aan verder werk te maken van de corrigerende maatregelen waarmee hij in 2017 en 2018 was gestart, opdat de rekeningen een getrouw beeld
geven van het opgenomen patrimonium.
In zijn antwoord verklaart de FPD dat de aangebrachte correcties een getrouw beeld geven
van zijn patrimonium in de rekeningen die op 31 december 2017 werden afgesloten. Het
Rekenhof zal zich echter pas kunnen uitspreken over de nauwkeurigheid van die rekeningen wanneer ze aan hem zijn voorgelegd.
3.3
Vastgoedbeheer
De vastgoedinvesteringen die in 2015 en 2016 werden gedaan in het kantoor van Gent beantwoorden niet aan de doelstellingen die werden vastgelegd door de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en 2016-2018. Ze beantwoorden overigens evenmin aan de aanbevelingen van het Rekenhof in zijn audit van 2013 over het financieel beheer van het vastgoedpark.
Het Rekenhof beveelt de FPD aan instrumenten te ontwikkelen om de behoeften aan oppervlakte te meten volgens de normen van de Regie der Gebouwen en het vastgoedpark
van de gewestelijke kantoren aan te passen aan de evolutie van het personeel en de nieuwe
vormen van werken.
3.4
Waardering van het vermogen
De toepassing van de regels voor het waarderen en afschrijven van vaste activa vertoont een
aantal tekortkomingen. Bovendien boekt de FPD de vaste activa in aanbouw nog altijd niet
in de balans. Het Rekenhof beveelt de FPD aan de boekhoudnormen van de OISZ in acht te
nemen en zijn vaste activa op een correcte manier te waarderen, zodat ze op betrouwbare
wijze worden weergegeven in de rekeningen.
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4

Antwoord van de minister van Pensioenen

De minister geeft in zijn brief van 24 juli 2018 aan kennis te hebben genomen van de conclusies van het Rekenhof, en aan de administrateur-generaal van de FPD te zullen vragen
de nodige maatregelen te nemen om gevolg te geven aan de geformuleerde aanbevelingen.

III
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Andere thema’s
van de sociale zekerheid
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FPD: Betaling van
overheidspensioenen aan
begunstigden die in het
buitenland verblijven –
preventie en opsporing van
onterechte betalingen
Het Rekenhof heeft de betaling onderzocht van overheidspensioenen door de Federale
Pensioendienst aan begunstigden die in het buitenland verblijven. In het kader van de integratie van de Pensioendienst voor de Overheidssector in de Rijksdienst voor Pensioenen, werd die
procedure geharmoniseerd met de procedure voor de werknemerspensioenen. De geldigheidsduur van het levensbewijs werd vastgesteld op een jaar.
De FPD is betrokken bij het project BEX (Bilateral Exchange) dat onder andere tot doel heeft
langs beveiligde elektronische weg sociale gegevens uit te wisselen met de socialezekerheidsinstellingen van bepaalde landen van de Europese Unie. Het Rekenhof pleit ervoor om de elektronische uitwisseling van sociale gegevens uit te breiden tot landen waarmee België bilaterale
akkoorden heeft gesloten inzake sociale zekerheid. Zo kan de kwaliteit van de gegevens over de
sociale zekerheid worden gewaarborgd.
Het Rekenhof beveelt ook aan om de banksector te betrekken bij het beheer van financiële risico’s die kunnen optreden bij betalingen aan het buitenland.

1

Inleiding

Wanneer de begunstigde van een overheidspensioen in het buitenland verblijft, kan zijn
pensioen worden gestort op een in België of in het buitenland geopende rekening. De gepensioneerde moet in beide gevallen een levensbewijs bezorgen. De Federale Pensioendienst (FPD) wordt immers niet systematisch door buitenlandse overheden geïnformeerd
over wijzigingen van de burgerlijke staat, de verblijfplaats of ingevolge het overlijden, en dus
controleert de FPD of de begunstigde nog in leven is alvorens het pensioen te betalen. Het
levensbewijs vermeldt de identiteit van de begunstigde, zijn adres, zijn rijksregisternummer, zijn burgerlijke staat en zijn verblijfplaats.
Op 31 januari 2018 waren er 11.196 dossiers waarbij een overheidspensioen werd betaald
aan een begunstigde in het buitenland. Op maandbasis ging het om een totaalbedrag van
22.275.432,91 euro, waarvan 8.485 betalingen werden uitgevoerd op Belgische bankrekeningen en 2.711 op buitenlandse bankrekeningen.
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De audit onderzoekt de betalingen van de overheidspensioenen door de FPD aan begunstigden die in het buitenland verblijven, en meer bepaald:
•
•
•

de moeilijkheden bij het controleren van levensbewijzen;
het aantal opgeschorte betalingen en de reden voor die opschorting;
het aantal onterechte betalingen, het bedrag ervan, de oorzaak en de terugvordering.

De auditwerkzaamheden vonden plaats van februari tot mei 2018. Het Rekenhof heeft zijn
ontwerpartikel op 4 juli 2018 voorgelegd aan de minister van Pensioenen en de administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst. De minister en de administrateur-generaal
hebben respectievelijk geantwoord met een brief van 16 juli en 27 juli. Dit artikel houdt
rekening met hun opmerkingen.

2

Betalingsprocedure

2.1
Betalingsprocedure tot 1 april 2016
Tot 1 april 2016 was het zo dat begunstigden van een overheidspensioen die in het buitenland verbleven en die hun pensioen op een Belgische bankrekening wensten te ontvangen,
tweemaal per jaar een levensbewijs moesten bezorgen (tussen 1 en 15 januari en tussen 1 en
15 juli)170. Wensten zij hun pensioen te ontvangen op een buitenlandse rekening, dan moesten ze op de eerste dag van elke maand een levensbewijs bezorgen 171.
De betaling van die categorie pensioenen was tot 2014 toevertrouwd aan het bestuur der
Thesaurie172 van de FOD Financiën, meer bepaald aan de rekenplichtige der geschillen173
(kantoor van de liggende gelden). Hij voerde de storting enkel uit wanneer hij zeker wist
dat de persoon in leven was op de dag dat het pensioen werd gestort. Er moest elke maand
een levensbewijs worden voorgelegd.
Die werkwijze veranderde niet toen in 2014 de betaling van pensioenen aan begunstigden in
het buitenland werd overgeheveld naar de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

170 Zie het ministerieel besluit van 11 juli 1986 houdende goedkeuring van de modellen van overeenkomst en van aanvraagformulier om betaling door overschrijving beoogd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 februari 1935 inzake de toepassing van het koninklijk besluit nr. 16 van 15 oktober 1934 betreffende de betaling der pensioenen
door tussenkomst van de Postcheck- en Girodienst, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 1986.
171 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 februari 1935 inzake de toepassing van koninklijk besluit nr. 16 van 15 oktober 1934 betreffende de betaling der pensioenen door tussenkomst van de Postcheck- en Girodienst, bepaalt het
volgende: “De pensioengerechtigden die in het buitenland verblijven, kunnen de betaling van de verschenen pensioentermijnen door tussenkomst van bpost bekomen mits voorafgaande overlegging van een levensbewijs, uit te reiken door
de Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaars of de desbevoegde plaatselijke overheid”.
172 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 februari 1935.
173 Koninklijk besluit van 22 oktober 1992 betreffende de ambten van centraliserend rekenplichtige en van rekenplichtige der geschillen bij het Ministerie van Financiën. Deze rekenplichtige is belast met de betaling van de sommen
die de centraliserend rekenplichtige niet kon bezorgen aan de schuldeisers.
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2.2
Betalingsprocedure sinds 1 april 2016
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst (FPD)
geworden, waarin de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) werd geïntegreerd174.
Ook de procedure in verband met het levensbewijs voor begunstigden van een overheidspensioen die in het buitenland verblijven werd in twee fases gewijzigd:
1. 	Tot 31 juli 2016 moest de begunstigde die zijn pensioen op een buitenlandse rekening wenste te ontvangen, eenmaal per jaar een levensbewijs bezorgen aan de
FPD. De begunstigde van een pensioen dat op een rekening in België werd betaald,
moest tweemaal een levensbewijs bezorgen: het ene tussen 1 en 15 januari en het
andere tussen 1 en 15 juli.
2. 	Sinds 1 augustus 2016 moet een gepensioneerde die in het buitenland woont nog
slechts eenmaal per jaar een levensbewijs bezorgen aan de FPD, ongeacht of de
bankrekening Belgisch of buitenlands is. Als de sociale gegevens elektronisch worden uitgewisseld, vervalt de verplichting om een levensbewijs te bezorgen (zie punt
3.1.3).
Die nieuwe administratieve aanpak voor de overheidspensioenen harmoniseert de procedure met die voor de werknemerspensioenen, waarbij één levensbewijs per jaar volstaat 175.
De regelgeving was echter niet aangepast en bepaalde nog altijd dat er elke maand een
levensbewijs moet worden bezorgd.
De wet van 11 juli 2018 betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van
de overheidssector heeft de betalingswijze van openbare pensioenen geharmoniseerd met
die van de privésector. De wet verwijst naar de bepalingen die van toepassing zijn op de
pensioenen van de privésector, voor de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en dus
ook voor de levensbewijzen.

3

Maatregelen om onterechte betalingen te voorkomen en op te
sporen

Een onterechte betaling is een betaling die plaatsvindt nadat de begunstigde van het pensioen is overleden. In dat geval was het pensioen dus niet meer verschuldigd, noch aan de
gepensioneerde, noch aan de nabestaanden.
De voornaamste oorzaak van onterechte betalingen is het laattijdig melden van het overlijden van de gepensioneerde aan de FPD. Zo gebeurt het dat een pensioen nog maandenlang
wordt doorbetaald omdat de FPD niet weet dat de gepensioneerde overleden is.

174 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
een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, 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 (hierna de integratiewet genoemd).
175 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de FPD betaalde uitkeringen.
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Onterechte betalingen vormen een financieel risico voor de Staat omdat niet vaststaat dat
ze gerecupereerd kunnen worden, zeker wanneer het pensioen werd betaald op een buitenlandse rekening (zie punt 3.3.2).
Het Rekenhof heeft onderzocht welke maatregelen werden genomen om onterechte betalingen te voorkomen en op te sporen, en meer in het bijzonder:
•
•
•

3.1

de verificatie van het bestaan van de begunstigde;
de opschorting van de betaling;
het sluiten van een bankovereenkomst tussen de Staat en de financiële instelling, en de
ondertekening van een persoonlijke verbintenis door de begunstigde.
Controle van het bestaan van de begunstigde

3.1.1 Controleprocedure
Om na te gaan of de begunstigde van een overheidspensioen in leven is, baseert de FPD
zich op de voorlegging van het levensbewijs.
Ongeveer twee maanden vóór de verjaardag van de gepensioneerde of vóór het verstrijken
van het laatste levensbewijs, verstuurt de FPD een brief met daarbij een nieuw levensbewijs dat de gepensioneerde binnen de maand moet invullen en terugbezorgen 176. Naast het
levensbewijs omvat de brief ook een persoonlijke verbintenis die de verplichtingen van de
begunstigde preciseert en de gevolgen als aan die verplichtingen wordt verzaakt. Het bewijs moet de stempel dragen van een bevoegde overheid177 van het land waarin de gepensioneerde verblijft, alsook zijn persoonsgegevens en zijn handtekening 178.
Bij ontvangst worden de bewijzen gescand en wordt gecontroleerd of ze authentiek en volledig zijn, de handtekening van de gepensioneerde dragen en gelegitimeerd zijn door een
officiële instantie.
Als het levensbewijs tijdig bij de FPD arriveert en geldig is, wordt de machtiging tot betalen
met een jaar verlengd. Als het levensbewijs niet conform is179, ontvangt de gepensioneerde
een herinneringsbrief en krijgt hij een extra maand de tijd om het nodige te doen. Als het
levensbewijs niet tijdig arriveert, worden de betalingen opgeschort (zie punt 3.2).
Het levensbewijs kan ook worden vastgesteld in de gebouwen van de FPD. Een ambtenaar
bevestigt dan de gepensioneerde te hebben ontvangen en dat de betrokkene zijn identiteitskaart bij zich had. Die vaststelling neemt louter akte van het effectieve bestaan van de begunstigde zonder zijn burgerlijke staat noch adres te preciseren. Die gegevens zijn nochtans
noodzakelijk om onterechte betalingen te vermijden en te garanderen dat de briefwisseling
naar het juiste adres wordt verstuurd.

176 De FPD weigert de oude formulieren sinds februari 2018.
177 Ambassades, consulaten, lokale besturen of politiediensten.
178 Als de begunstigde niet in staat is te ondertekenen, dan volstaat de handtekening van de vermogensbeheerder,
een vingerafdruk enz.
179 Bv. omdat de handtekening van de begunstigde ontbreekt, omdat er geen datum is vermeld of omdat de legitimatie niet wordt erkend.
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Specifieke risico’s worden bovendien niet speciaal onderzocht door de FPD, onder meer in
geval van hervatting van betalingen na een lange opschorting, een adreswijziging of een
wijziging van de bankgegevens.
3.1.2 Elektronische uitwisseling van sociale gegevens
Een Europees systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens
(EESSI) zou operationeel moeten zijn tegen 2019. Het voorziet in een platform op basis
waarvan de socialezekerheidsinstellingen van 31 landen gestructureerde elektronische documenten kunnen uitwisselen via een centraal informaticanetwerk en volgens gestandaardiseerde procedures. Er wordt echter niet gewerkt met levensbewijzen.
De FPD is betrokken bij het project BEX (Bilateral Exchange) dat tot doel heeft langs beveiligde elektronische weg sociale gegevens uit te wisselen met de socialezekerheidsinstellingen van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Italië zal zich eind 2018 bij het
project aansluiten en Spanje zal dat in de loop van 2019 ook doen.
Er wordt voornamelijk informatie uitgewisseld met betrekking tot overlijdensdata: de FPD
verstuurt elke maand bestanden met daarin de referenties van personen die een pensioen
ontvangen. De buitenlandse instelling laat vervolgens weten dat de begunstigde in leven
is, overleden is (in dat geval wordt de overlijdensdatum meegedeeld) of niet gekend is. In
dat laatste geval stuurt de FPD een brief met daarbij een in te vullen levensbewijs naar het
laatst gekende adres van de begunstigde. Begunstigden die in de genoemde landen verblijven, hoeven dus enkel een levensbewijs te bezorgen wanneer de FPD daarom vraagt,
namelijk wanneer uit de elektronische gegevensuitwisseling een anomalie naar voren is
gekomen.
Op 31 januari 2018 besloeg het project BEX 66 % van de betalingen. Zodra Spanje en Italië
bij het project aansluiten, zal nagenoeg 80 % van de betalingen gedekt zijn.
3.2
Opschorting van de betaling
De betaling van het pensioen wordt opgeschort als er geen geldig levensbewijs is. Die geautomatiseerde opschorting kan van lange duur zijn, want de FPD verstuurt geen herinneringsbrieven. De betalingen worden hervat zodra de FPD een levensbewijs ontvangt. Bij
overlijden stoppen de betalingen definitief. Zolang er geen akte is die het overlijden van de
begunstigde officialiseert, blijft het recht op pensioen geopend maar worden de betalingen
opgeschort. Voor BEX-landen wordt de betaling opgeschort zodra het overlijden is meegedeeld.
Betalingen kunnen worden opgeschort om diverse redenen:
•
•
•
•

de FPD heeft geen levensbewijs ontvangen;
het gebruikte formulier is niet meer geldig;
het formulier is onvolledig (geen stempel van de lokale overheid of geen handtekening);
de betaling werd geweigerd omdat het adres van de begunstigde of het rekeningnummer niet klopt.
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Op 31 januari 2018 waren 226 betalingen opgeschort, waarvan 73 % omdat de FPD geen
levensbewijs had ontvangen. Van de opgeschorte betalingen had 28 % betrekking op gepensioneerden in BEX-landen.
Voor die landen is het zo dat de betalingen niet automatisch worden hervat wanneer de
FPD elektronische gegevens ontvangt waaruit blijkt dat de begunstigde in leven is. De lijst
van BEX-antwoorden die de FPD ontvangt, wordt elke maand doorgegeven aan de bevoegde
kantoren die in het dossier moeten tussenkomen om de betalingen te doen hervatten of
definitief te stoppen. Het intern toezicht moet garanderen dat alle BEX-antwoorden worden verwerkt en dat er dus een tussenkomst is geweest in het dossier (hervatting van de
betalingen of afsluiting van het recht). Er bestaat daaromtrent geen schriftelijke procedure.
In dat verband geeft de administratie in haar antwoord aan dat het mogelijk zou zijn na te
gaan of de toegezonden gegevens werden of worden geverifieerd, als bij het intern beheer de
toegezonden gegevens “overlijdens” zouden worden vergeleken met het “stopgezet” statuut
van de betalingen.
3.3

Sluiting van een bankovereenkomst tussen de Staat en de financiële instelling,
en ondertekening van een persoonlijke verbintenis door de begunstigde

3.3.1 Betaling op een rekening in België
De begunstigde van een pensioen kan dat op verzoek ontvangen op een persoonlijke rekening bij één van de financiële instellingen die in België gevestigd zijn. De instelling moet
met de Belgische Staat een overeenkomst hebben gesloten volgens het model dat werd
goedgekeurd door de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Pensioenen 180.
De overeenkomst181 beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Zo is de FPD
verantwoordelijk voor de informatie over het te betalen bedrag, de identificatie van de begunstigde en zijn rekeningnummer. De financiële instelling moet de FPD op de hoogte
brengen zodra ze verneemt dat de begunstigde van een pensioen dat op een rekening bij de
instelling wordt gestort, is overleden. De financiële instelling moet de FPD ook informeren
als de echtgenoot of echtgenote van de begunstigde is overleden. Elke betaling die plaatsvindt na het overlijden van de begunstigde, wordt als een onterechte betaling beschouwd.
De instelling moet die som terugstorten, zelfs wanneer dat niet mogelijk is op basis van het
beschikbare saldo op de rekening van de overledene.
Dat een onterecht betaald pensioen aan de FPD wordt teruggestort zonder tussenkomst
van de begunstigde, berust op de verbintenis182 die de begunstigde heeft ondertekend toen
hij vroeg om het pensioen op een bankrekening te storten. Op die manier machtigt hij
de financiële instelling om onterechte betalingen terug te storten aan de Schatkist. De
machtiging geldt ook nog na het overlijden en bezwaart aldus de successie. De begunstigde

180 Artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 1 februari 1935.
181 Zie de bijlagen bij het ministerieel besluit van 11 juli 1986 houdende goedkeuring van de modellen van overeenkomst en van aanvraagformulier om betaling door overschrijving beoogd bij artikel 1 van het koninklijk besluit
van 1 februari 1935 inzake de toepassing van het koninklijk besluit nr. 16 van 15 oktober 1934 betreffende de betaling der pensioenen door tussenkomst van Postcheck- en Girodienst, gewijzigd door het koninklijk besluit van
9 juli 1986.
182 Ibid.
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verbindt zich er overigens toe alle onterechte betalingen onverwijld terug te storten, de FPD
te informeren over elke wijziging die de betaling zou kunnen beïnvloeden en de vereiste
levensbewijzen te bezorgen.
Tabel 23 – Toestand van de onterechte betalingen op Belgische bankrekeningen voor de periode van
1 april 2016 tot 31 januari 2017 (bedragen in euro)
Periode

Totaal terug te
vorderen bedrag

Teruggevorderd

Nog terug
te vorderen

1/4/2016-31/12/2016

88.177,54

88.177,54

0

1/1/2017-31/12/2017

411.388,75

350.959,82

60.428,93

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FPD
Het Rekenhof stelt vast dat het op basis van die regelgeving mogelijk is het risico op onterechte betalingen te beheersen aangezien er slechts terugvorderingen zijn in twee dossiers waarvan er één betrekking heeft op fraude met een levensbewijs ten belope van
59.658,66 euro.
3.3.2 Betaling op een buitenlandse rekening
Gepensioneerden die hun pensioen op een rekening in het buitenland laten betalen, waren
tot 1 april 2016 verplicht om elke maand een levensbewijs te bezorgen. Aan het bewijs is
eenzelfde verbintenis gekoppeld als voor pensioenen die op een Belgische bankrekening
worden gestort.
De verplichting om eenmaal per jaar een levensbewijs te bezorgen in plaats van elke maand,
heeft in 168 dossiers onterechte betalingen aan het licht gebracht. Ter vergelijking: er zijn
elke maand zo’n 2.700 dossiers waarbij het pensioen op een buitenlandse rekening wordt
gestort.
Het terugvorderen van onterechte betalingen vergt overigens heel wat werk.
Tabel 24 – Toestand van de onterechte betalingen op buitenlandse rekeningen voor de periode van
1 april 2016 tot 30 april 2018 (bedragen in euro)
Totaal terug te vorderen bedrag

Teruggevorderd

Nog terug te vorderen

280.415,04

138.042,56

142.372,48

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FPD
Sinds 2000 is het zo dat de FPD (ex-RVP) BNP Paribas Fortis mandateert en vergoedt om de
werknemerspensioenen op buitenlandse rekeningen te betalen. De overeenkomst Best Effort bepaalt dat BNP onterechte betalingen niet meer terugstort183, maar een bonus-malus
ontvangt als compensatie voor de inspanningen om onterechte betalingen terug te vorderen.

183 Vóór 2012 stortte Fortis het volledige bedrag terug van de door de RVP genotificeerde onterechte betalingen en
nam ze het eventuele saldo ten laste wanneer niet alle onterechte betalingen konden worden teruggevorderd bij
de begunstigden.
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Wat de arbeidsongevallen betreft, is het zo dat Fedris184 ook uitkeringen betaalt op rekeningen in het buitenland. De voorwaarde is wel dat er een overeenkomst moet zijn gesloten
met de financiële instelling die de rekening beheert 185. Die overeenkomst bepaalt onder
andere de respectieve verantwoordelijkheden van de financiële instelling en van Fedris met
betrekking tot de regelmatigheid van de betaling van de uitkeringen en de inschrijving ervan op de rekening van de begunstigde. Ze preciseert ook welke garanties de instelling aan
Fedris biedt als het gaat om de terugbetaling van niet-verschuldigde bedragen186.

4

Conclusies en aanbevelingen

Vanaf april 2016 is de procedure voor de betaling van overheidspensioenen aan begunstigden die in het buitenland verblijven aangepast om ze te harmoniseren met de procedure
voor de betaling van werknemerspensioenen. De gepensioneerde moet voortaan éénmaal
per jaar een levensbewijs bezorgen. Die werkwijze beantwoordt aan doelstellingen inzake
administratieve vereenvoudiging en niet-discriminatie.
Het levensbewijs is een essentieel document voor de betaling van pensioenen. Het Rekenhof verzoekt de FPD dan ook levensbewijzen die specifieke risico’s inhouden nauwkeuriger
te onderzoeken, onder meer de levensbewijzen van gepensioneerden bij wie er in het dossier al sprake was van problemen (opschorting en hervatting van de betalingen enz.).
Het Rekenhof stipt ook aan dat er soms levensbewijzen worden opgesteld in de gebouwen
van de FPD, wanneer een gepensioneerde daar langskomt. Het beveelt aan die procedure te
omkaderen met instructies over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, het formulier dat moet worden gebruikt en de gestaafde gegevens die erop moeten worden vermeld.
De procedures voor het opschorten of hervatten van betalingen verlopen geautomatiseerd,
behalve voor pensioenen die worden betaald in landen die betrokken zijn bij het BEX-project voor de beveiligde elektronische uitwisseling van sociale gegevens. Bij die pensioenen
is een manuele tussenkomst vereist om de betalingen te doen hervatten. Het Rekenhof
stelt vast dat er geen enkele internebeheersingsmaatregel is die garandeert dat alle elektronische gegevens die maandelijks binnenkomen, correct worden verwerkt. Het beveelt aan
daar schriftelijke instructies voor op te stellen.

184 Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) is het resultaat van de fusie, op 1 januari 2017, van het Fonds
voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten.
185 Zie de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende
de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, en het ministerieel besluit van
2 juni 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1988 houdende goedkeuring van de modellen van overeenkomst en van aanvraagformulier voor de betaling door overschrijving bedoeld in de artikelen 8 en
9 van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van de artikelen 42, tweede lid, 45 en 45bis van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
186 De begunstigde machtigt de financiële instelling om aan Fedris ambtshalve de sommen terug te storten die, om
welke reden dan ook, ten onrechte op zijn rekening zouden zijn gestort na zijn overlijden, en dit ten belope van
de beschikbare saldi. Hij verbindt zich er ook toe onverwijld de sommen terug te storten die per ongeluk op zijn
rekening terechtkomen. De financiële instelling bevestigt van haar kant dat de begunstigde de titularis is van de
rekening en ze verklaart officieel zijn handtekening en identiteit te hebben gecontroleerd. Voorts verbindt ze zich
ertoe Fedris te informeren als de begunstigde overlijdt en ambtshalve de sommen terug te storten die vóór of na
het overlijden van de begunstigde ten onrechte op diens rekening terechtkwamen, en dit ten belope van de beschikbare saldi.
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Het Rekenhof pleit er ook voor na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de elektronische
uitwisseling van sociale gegevens uit te breiden tot landen waarmee België bilaterale akkoorden heeft gesloten inzake sociale zekerheid. Die uitbreiding zou de kwaliteit van de
gegevens waarborgen en het aantal papieren levensbewijzen verminderen.
Het risico op onterechte betalingen is onder controle voor pensioenen die op Belgische
bankrekeningen worden betaald. De regelgeving bepaalt immers dat de financiële instelling en de Staat een overeenkomst moeten sluiten en dat de begunstigde een persoonlijke
verbintenis moet aangaan.
Wat de pensioenen betreft die op buitenlandse rekeningen worden betaald, beveelt het Rekenhof aan die betalingen te beperken tot financiële instellingen die bereid zijn om ten aanzien van de FPD dezelfde verbintenissen inzake verantwoordelijkheid en het terugstorten
van onterechte betalingen aan te gaan als die waarin op het vlak van de arbeidsongevallen
is voorzien voor Fedris.

5

Antwoord van de minister en de administratie

In zijn antwoord van 16 juli 2018 laat de minister weten dat hij de administratie heeft gevraagd te onderzoeken of de aanbeveling kan worden uitgevoerd in verband met de uitbreiding van de elektronische uitwisseling van sociale gegevens met de landen waarmee
België bilaterale akkoorden heeft gesloten inzake sociale zekerheid. Daarnaast zal worden
onderzocht of het mogelijk is betalingen aan het buitenland te beperken tot de financiële instellingen die bereid zijn om ten aanzien van de FPD dezelfde verbintenissen inzake
verantwoordelijkheid en het terugstorten van onterechte betalingen aan te gaan als die
gesloten met Fedris.
In zijn antwoord van 27 juli 2018 geeft de FPD aan dat, naar aanleiding van de aanbeveling
van het Rekenhof, de onthaaldienst van de FPD de opmaak van een levensbewijs in het
stelsel van de ambtenaren in overeenstemming heeft gebracht met die in het stelsel van
de werknemers. Het bezoekprotocol bevestigt voortaan de gegevens van het conventionele
levensbewijs.
De FPD geeft ook aan te zullen onderzoeken of de elektronische uitwisseling met de BEXlanden kan worden uitbreid tot de landen waarmee België bilaterale akkoorden heeft gesloten. De FPD is echter van mening dat de organisatie van die uitwisselingen niet alleen
technische moeilijkheden, maar ook aanzienlijke kosten met zich zal meebrengen, terwijl
het rendement op de investering gering zal zijn.
De FPD geeft te kennen dat er onderhandelingen lopende zijn met Febelfin om de akkoorden in verband met de pensioenen van de verschillende stelsels in één verdrag onder te
brengen. De besprekingen gaan ook over het voorkomen van onterechte betalingen en het
terugvorderen van schulden na overlijdens. De FPD onderzoekt bovendien of het mogelijk
is notarissen in te schakelen om bepaalde schulden van de nalatenschap terug te vorderen.
Wat de betalingen op rekeningen in het buitenland betreft, zal de FPD onderzoeken of de
aanbeveling van het Rekenhof haalbaar is (verdrag Fedris).
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FPD: informatieverstrekking
aan de burger
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Federale Pensioendienst (FPD) zijn externe communicatie ten aanzien van burgers die gepensioneerd zijn of weldra met pensioen gaan, organiseert
en opvolgt. Het succes van de website Mypension.be toont aan dat de site een essentieel instrument is voor de burgers. Hoewel de gebruikers in het algemeen erg tevreden zijn, zou de
FPD bepaalde aspecten van de dienstverlening moeten bijschaven, zoals de snelheid waarmee
telefonische oproepen worden beantwoord of de termijn voor schriftelijke antwoorden op vragen of verzoeken om een pensioenraming. Het Rekenhof beveelt aan dat de FPD alle interactie
met alle burgers (zowel werknemers als ambtenaren) opvolgt aan de hand van voldoende en
passende indicatoren. Het Rekenhof beveelt ook aan de inefficiënties weg te werken die werden
vastgesteld in de organisatie van de pensioenpunten. Het is tot slot van oordeel dat elk jaar een
bestuursplan zou moeten worden opgesteld, zeker als daarin de processen voor de overheidssector moeten worden opgenomen.

1

Inleiding

1.1
Inzet
De FPD stelt burgers verschillende communicatiekanalen ter beschikking om hen algemene of persoonlijke informatie aan te bieden over hun pensioen. De belangrijkste zijn de
website van de FPD, de website Mypension.be, de Pensioenlijn die telefonisch te bereiken
is op het nummer 1765, en de permanenties in de pensioenpunten. Binnen de hervorming
van de pensioensector is het voor de FPD de uitdaging om volledige informatie te kunnen
aanbieden over de verschillende stelsels.
Op 1 april 2016 werd de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de Federale Pensioendienst (FPD)187. Op dat moment nam hij ook de bevoegdheden en het personeel van de
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) over. Sinds 1 januari 2017 heeft de FPD
ook de bevoegdheden van de pensioenen van HR Rail en van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten overgenomen, die werden beheerd door de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).
1.2
Audit
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FPD zijn externe communicatie ten aanzien van
burgers organiseert en opvolgt. De kwaliteit van de informatie die de FPD bezorgde, werd
niet onderzocht. De auditwerkzaamheden vonden plaats van april tot juni 2018. Het ontwerpverslag werd op 3 juli 2018 aan de minister van Pensioenen en aan de administrateur-generaal van de FPD bezorgd met het oog op een tegensprekelijke procedure. De

187 Overeenkomstig de 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.
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administrateur-generaal reageerde met een brief van 27 juli 2018 waarin ze alle bevindingen onderschrijft en een aantal preciseringen formuleert die in dit artikel werden verwerkt.

2

Algemene organisatie van de externe communicatie bij de FPD

2.1
Communicatiekanalen
De FPD communiceert met de burgers via verschillende kanalen waarvan de voornaamste
hierna aan bod komen.
De FPD heeft in de loop van het tweede semester van 2017 een enquête gedaan om te weten
aan welk kanaal burgers de voorkeur geven, om de behoeften van de burgers beter te kennen en om zijn projecten beter te focussen. De resultaten voor de voornaamste kanalen zijn
in afnemende volgorde van belangrijkheid: telefoon (26,5 %), e-mail (21,5 %), Mypension.be
(20,4 %), pensioenpunten (17,5 %) en de post (11,7 %). Naast deze geïndividualiseerde kanalen is er ook informatie op de website van de FPD.
2.1.1 Pensioenlijn 1765
Sinds 10 oktober 2012 kunnen burgers via het gratis telefoonnummer 1765 alle informatie krijgen over de wettelijke pensioenen (in samenwerking met het RSVZ voor de zelfstandigenpensioenen) en over de aanvullende pensioenen. De oproepen naar het nummer
1765 worden door de FPD niet geregistreerd.
2.1.2 Brieven en e-mails
De FPD stuurt brieven en e-mails om telefonische en schriftelijke vragen (eventueel ingediend via Mypension.be) te beantwoorden. Het gaat voornamelijk om pensioenramingen
en die vragen zouden moeten afnemen omdat Mypension.be voortaan voor de meeste toekomstige gepensioneerden een raming kan geven.
2.1.3 Mypension.be
Mypension.be is een website waar burgers (gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden) op beveiligde wijze toegang kunnen krijgen tot hun eigen dossier. Dat omvat een overzicht van de gegevens van zijn wettelijk pensioen en eventueel zijn aanvullend pensioen.
Een gepensioneerde kan hierin de betalingen in detail bekijken. Sinds 1 januari 2016 kunnen toekomstig gepensioneerden er opzoeken vanaf wanneer ze met pensioen kunnen gaan
en hoeveel het pensioenbedrag dan naar schatting zal bedragen.
Sinds 21 november 2017 kunnen de meeste burgers op Mypension.be opzoeken hoeveel pensioen ze ongeveer zullen ontvangen. De site evolueert nog verder: er zullen nog modules
worden toegevoegd die simulaties mogelijk maken voor verschillende loopbaankeuzes.
Mypension.be wordt druk bezocht: 3.592.114 bezoeken in 2017, wat 36,5 % meer is dan in
2016.
Mypension.be kan ook aanleiding geven tot een stijgend aantal interacties via andere kanalen. Steeds meer burgers willen de informatie van Mypension.be bevestigd krijgen of
verkeerde loopbaangegevens in hun dossier corrigeren.
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De continue verbeteringen aan Mypension.be spelen in op de stijgende vraag van de burgers en zullen er op termijn voor zorgen dat de medewerkers van de FPD minder bevraagd
worden via andere kanalen.
2.1.4 Pensioenpunten
Sinds midden 2017 worden alle onthalen en permanenties die de FPD op gemeentelijk niveau organiseert, pensioenpunten genoemd. De burger kan er informatie krijgen over één,
twee of drie pensioenstelsels. De website www.pensioenpunt.be geeft een overzicht van de
permanenties. In 2017 kwamen er 220.610 mensen langs in een pensioenpunt (dat is 10,1  %
meer dan in 2016).
2.1.5 Internet
Het hoofdmenu van de website188 van de FPD stuurt de burger door naar Mypension.be of
naar twee verschillende informatieve sites: die van de vroegere RVP en die van de vroegere
PDOS.
Hoewel de FPD meer dan twee jaar geleden werd opgericht, wordt nog steeds gewerkt aan
een geïntegreerde website. Die zou klaar moeten zijn tegen juni 2019.
2.2
Actoren van de externe communicatie
Binnen de algemene dienst Ondersteuning van het Management zorgt de Communicatiedienst voor de interne en externe communicatie van de FPD. Wat externe communicatie
betreft, houdt deze dienst zich vooral bezig met de verspreiding van informatie aan alle
burgers. Individuele contacten worden afgehandeld door de operationele diensten.
De Communicatiedienst stelt in samenwerking met de dienst Strategie en Innovatie enquêtes op over externe tevredenheid. Hij verspreidt ook informatie via sociale media. Een groot
deel van zijn activiteit betreft echter de interne communicatie.
De organisatie van de pensioenpunten en van de Pensioenlijn is in handen van de operationele diensten Pensioenrechten en Betalingen.
Uit een evaluatie door een externe consultant in 2017 bleek onder meer dat de stijl van de
externe communicatie te weinig eenvormig is.
2.3

Doelstellingen voor externe communicatie

2.3.1 Bestuursovereenkomst 2016-2018
De bestuursovereenkomst 2016-2018 van de RVP werd goedgekeurd op 11 maart 2016. Ze
gaat alleen over de opdrachten van de vroegere RVP. Een bijvoegsel om er de opdrachten
van de vroegere PDOS, DIBISS en HR Rail aan toe te voegen, is nog niet goedgekeurd. Het
bestuursplan 2017 heeft wél betrekking op de volledige FPD, maar de meeste indicatoren
beogen enkel het stelsel van de werknemers.

188 www.sfpd.fgov.be.
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Eén van de strategische doelstellingen in de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de RVP
gaat over het gerichte gebruik van verschillende communicatiekanalen. Die strategische
doelstelling werd omgezet in vijf subdoelstellingen:
•
•
•
•
•

snel reageren via traditionele en sociale media;
just-in-time antwoorden via het nummer 1765 van de Pensioenlijn;
duidelijke antwoorden geven via schriftelijke communicatie;
Mypension.be als toegangsportaal gebruiken tot het persoonlijke pensioendossier;
face-to-face-adviezen verstrekken via de pensioenadviseurs.

Een andere strategische doelstelling houdt rechtstreeks verband met externe communicatie en beoogt een proactief dienstverleningsaanbod te ontwikkelen gericht op de behoeften
van elke doelgroep van burgers.
2.3.2 Bestuursplan
Het bestuursplan 2017 omvatte vijf projecten betreffende externe communicatie en de monitoring ervan:
•

•
•
•
•

1. Mypension.be herzien in overleg met de partners (Sigedis en RSVZ): dat project leidde
er eind 2017 toe dat informatie wordt geboden over de vroegste pensioendatum en het
geraamde pensioenbedrag;
2. Onthaal op afspraak (in de regionale kantoren): dat is de regel geworden in de regionale
kantoren en de mogelijkheid wordt ook overwogen voor de Zuidertoren;
3. Pensioenpunten: zie 3.1.3;
41. Polyvalentie van de regionale kantoren: de kantoren versterken met experts overheidspensioenen als die er nog niet zijn;
81. Ulysse – tevredenheidsenquêtes: bijwerking van de tevredenheidsbarometer van de
vroegere RVP met vragen over beide stelsels (werknemers en ambtenaren) (zie 3.2.3).

Het Rekenhof stelt vast dat de FPD concrete doelstellingen vastlegt voor externe communicatie en, meer in het algemeen, voor de dienstverlening aan de burger. Het merkt niettemin
op dat de FPD in juni 2018 nog geen bestuursplan 2018 had uitgewerkt. Bijgevolg worden de
projecten uit het bestuursplan 2017 voortgezet in 2018.
De FPD stelt in zijn antwoord dat een bestuursplan 2018 in augustus 2018 zal worden voorgelegd aan het basisoverlegcomité en in september 2018 aan het beheerscomité van de FPD.

3

Opvolging van de externe communicatie

Het Rekenhof onderzocht de opvolging van de performantie van de voornaamste kanalen
voor externe communicatie van de FPD, alsook de andere, meer algemene monitoringinstrumenten die op die kanalen worden toegepast.
3.1
Opvolging van de performantie van de diverse communicatiekanalen
Voor sommige onthaalprocessen worden performantie-indicatoren (KPI’s) berekend, aangevuld met andere ad-hocopvolgingsmaatregelen.
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3.1.1 Pensioenlijn 1765
Er is één enkele indicator die de performantie van de Pensioenlijn meet: een telefonische
oproep moet worden beantwoord binnen tweeënhalve minuut nadat een optie werd geselecteerd in het keuzemenu van lijn 1765. De KPI-drempel werd vastgelegd op 80 %189.
De performanties voor deze indicator zijn ver verwijderd van de doelstelling: tussen 2016 en
2018 werd 57 à 59 % van de oproepen binnen de vooropgestelde tijd beantwoord. Het verslag
van februari 2018 over de analyse van de kritische drempels wijst op een personeelstekort
bij de Contactcenters (zie 3.2.2).
De telefonische performantie zou overigens kunnen worden gemeten met andere kwantitatieve indicatoren, zoals de verhouding tussen het aantal beantwoorde oproepen en het
aantal dat binnenkomt.
3.1.2

Brieven en e-mails

Pensioenramingen
De antwoordtermijn voor pensioenramingen wordt gemeten aan de hand van één indicator
(KPI) en dan nog enkel voor het stelsel van de werknemers. De doelstelling was vastgelegd
op 70 % antwoorden binnen 60 kalenderdagen in 2016-2017, maar werd in 2018 opgetrokken
tot 80  % verstuurde antwoorden binnen 28 dagen.
Wat de verzending van pensioenramingen betreft, ligt de performantie beduidend lager dan
de beoogde 70  %, namelijk 48  % in 2016 en 49  % van de ramingen op maat 190 in 2017. Met
de type-ramingen erbij geteld wordt de iets betere score van 55  % behaald191. Het Rekenhof
is van oordeel dat het voorbarig was om meer ambitieuze doelstellingen (80  %) te bepalen
in 2018. Voor de eerste maanden van 2018 (januari tot mei) daalt de performantie in vergelijking met de vroegere doelstelling (46  %) en ligt ze een pak lager dan de nieuwe doelstelling
(40  %).
De FPD benadrukt echter dat inzake ramingen, de ratio tussen het arbeidsvolume (aantal
aanvragen) en het beschikbare personeel in 2017 met 71 % is toegenomen in vergelijking met
2015. Hij preciseert ook dat het sinds november 2017 mogelijk is die raming te raadplegen op
Mypension.be. Op twee maanden tijd (november en december 2017) hebben 685.508 burgers dat gedaan. Aangezien de raming onmiddellijk wordt aangeleverd via Mypension.be,
gaat de FPD ervan uit dat 94 % van de aanvragers de raming tijdig hebben ontvangen.
Aangezien veel mensen nog geen toegang hebben tot de nieuwe mogelijkheden van Mypension.be, is het Rekenhof van oordeel dat de FPD ramingen per brief moet kunnen geven
binnen een redelijke termijn.

189 Deze KPI heeft als teller het aantal binnen tweeënhalve minuut beantwoorde oproepen (answered calls) en als noemer het aantal telefonische oproepen (offered calls). Van die noemer worden de oproepen afgetrokken die binnen
tweeënhalve minuut door de beller worden afgebroken (abandoned calls).
190 Dat zijn ramingen die op vraag van de burger worden gemaakt op basis van geverifieerde loopbaangegevens.
191 Dat zijn ramingen die meer dan één stelsel beslaan en een indicatie geven van het pensioenbedrag op de vroegst
mogelijke pensioneringsdatum en op de wettelijke pensioenleeftijd. De ramingen zijn uitsluitend gebaseerd op de
loopbaangegevens zoals die aanwezig zijn in de databases.
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Attesten en duplicaten
De RVP heeft een performantie-indicator bepaald voor de verzending van attesten en duplicaten (enkel voor werknemers): 90 % binnen acht kalenderdagen. Het resultaat voor die
indicator is goed en verbetert nog: 91  % in 2016, 95  % in 2017 en 96  % voor de eerste maanden van 2018.
Schriftelijke antwoorden op vragen
De RVP heeft een indicator bepaald voor schriftelijke antwoorden op vragen (enkel voor
werknemers): 80 % binnen 28 kalenderdagen en 98 % binnen 35 kalenderdagen.
De resultaten bleven onder de beoogde doelstelling. In 2016 werd slechts 32  % van de antwoorden meegedeeld binnen een termijn van 28 dagen (54  % binnen 35 dagen). In 2017 was
er beterschap (respectievelijk 58  % en 74  %), maar begin 2018 ging het opnieuw achteruit
en bedroegen de scores nog 55  % en 59  %.
3.1.3 Mypension.be
De FPD heeft drie performantie-indicatoren bepaald voor de werking van Mypension.be.
De eerste heeft betrekking op het aantal burgers dat via Mypension.be kan nagaan vanaf
wanneer met pensioen gaan mogelijk is. De beoogde doelstelling van 80  % werd ruimschoots gehaald, zowel 2016 (96  %) als in 2017 (97  %).
De tweede indicator bepaalt dat 90  % van de schriftelijke vragen om inlichtingen van burgers binnen vijf dagen ingevoerd moet zijn op Mypension.be. Die doelstelling werd gehaald,
zowel in 2016 (91  %) als in 2017 (99  %). Er is echter geen indicator die meet hoelang de FPD
erover doet om die vragen om inlichtingen te beantwoorden.
De derde indicator bepaalt dat Mypension.be in 99  % van de gevallen beschikbaar moet
zijn van 7 u. tot 18 u. op werkdagen. Die doelstelling werd gehaald, zowel in 2016 als in 2017.
3.1.4 Pensioenpunten
Aangezien in sommige regionale kantoren minder FPD-medewerkers beschikbaar zijn, onder meer om ambtenarenpensioenen af te handelen, moeten burgers soms lang wachten
om een afspraak te kunnen maken. De wachttijd is aanvaardbaar voor het stelsel van de
werknemers (met een maximum van zeven kalenderdagen in Charleroi), maar kan veel
langer oplopen voor het stelsel van de ambtenaren: 15 dagen in Gent of Bergen, 21 dagen
in Aarlen en 50 dagen in Malmedy (waar slechts twee halve dagen per maand voor onthaal
kan worden gezorgd).
De FPD organiseert ook permanenties in 217 gemeenten. Die permanenties vergen relatief
grote inspanningen voor een beperkt resultaat, zoals blijkt uit de analyse die de FPD in
maart 2018 uitvoerde (voor het stelsel van de werknemers). Volgens die analyse zou een rationalisering van de permanenties een onmiddellijke winst van vijf VTE kunnen opleveren
en het ook mogelijk maken om in alle pensioenpunten experts beschikbaar te stellen voor
de verschillende pensioenstelsels, met inbegrip van het zelfstandigenstelsel.
3.1.5 Internet
Om meer te weten over hoe burgers de website van de FPD gebruiken, schakelde de FPD een
externe consultant in. Die heeft in 2017 naast de webstrategie van de FPD ook de concrete
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raadplegingsmogelijkheden op de twee websites doorgelicht: die voor werknemers en die
voor ambtenaren. De analyse toonde een aantal tekortkomingen aan, bijvoorbeeld de aanpak per doelgroep, te veel aandacht voor details, ongepast gebruik van jargon en een gebrek
aan coherentie in de manier waarop met werknemers en ambtenaren wordt gecommuniceerd.
3.2

Communicatie in de opvolging van het beheer

3.2.1 Audit en interne controles
De performantie van de communicatiekanalen wordt onderzocht door de dienst Interne
Audit. Die auditeerde Mypension.be in 2014 (toen beheerd door de RVP) en voerde in
2018 een opvolgingsaudit uit. Het intern klachtenbeheer (bij de RVP), dat in 2010 werd opgestart, werd onderzocht in 2015 en in 2016 volgde een opvolgingsaudit. In het auditplan
2018 van de FPD is ook een audit ingeschreven over de klanttevredenheid. Die moet tegen
het eind van het jaar klaar zijn.
De dienst Interne Controle van de FPD analyseerde onlangs de risicobeheersing bij de FPD
in verband met het face-to-face-onthaal (november 2017) en de contactcenters, en richtte
zich meer specifiek op de telefonie, de briefwisseling en de e-mails (december 2017). In juni
2018 was er nog geen plan voor de systematische uitvoering van de aanbevelingen.
3.2.2 Stand van zaken
De dienst Ondersteuning van het Management maakt jaarlijks een stand van zaken op van
de werking van de FPD in zijn geheel om na te gaan welke taken niet langer (volledig of
gedeeltelijk) kunnen worden uitgevoerd en welke taken systematisch met vertraging worden uitgevoerd. Uit een evaluatie van midden februari 2018 blijkt dat de contactcenters192
Betalingen een bezettingsgraad van 57  % hebben ten opzichte van het personeelsbestand
dat nodig is om alle toegekende opdrachten uit te voeren193, wat onvermijdelijk een impact
heeft op de kwaliteit van de interactie.
3.2.3 Tevredenheidsenquêtes
De FPD peilt naar de tevredenheid van de burgers. Hij bevraagt elke maand 2.000 burgers
via vijf verschillende enquêtes over het onthaal, de Pensioenlijn 1765, Mypension.be, de
brieven/e-mails en het toekenningsproces (van de pensioenaanvraag tot de betaling). Bij de
vragen over die vijf types van interactie194 is de tevredenheidsgraad minstens 75 %, met een
gemiddelde van 91,4 %.
Naast die maandelijkse enquêtes voerde de FPD in de tweede helft van 2017 een algemene
enquête uit bij een steekproef van 1.017 gepensioneerden: 95  % verklaarde tevreden tot zeer
tevreden te zijn over de afhandeling van hun dossier. Voor dezelfde periode antwoordde
nagenoeg 93  % van een steekproef van 4.330 (al dan niet gepensioneerde) burgers tevreden
tot zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van de FPD.

192 Het begrip contactcenters omvat zowel de callcenters (tweede lijn van 1765) en het beheer van briefwisseling en
e-mails.
193 Deze bezettingsgraad wordt berekend ten opzichte van een meting van de werklast die jaarlijks wordt opgemaakt
voor alle operationele en ondersteunende diensten.
194 Voor het tweede semester 2017, op basis van een steekproef met een aantal gebruikers tussen 591 en 877.
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3.2.4 Opvolging van klachten
Uit een analyse van de klachten die de FPD ontving, blijkt hoe kwaliteitsvol de interacties zijn volgens de burgers. In 2016 waren er 215 klachten, tegenover 317 in 2017 en
71 voor de periode van januari tot maart 2018. In 2017 is dat aantal dus aanzienlijk gestegen (meer bepaald doordat er meer interacties waren), maar het stabiliseerde in het eerste
kwartaal van 2018. Gezien het totale aantal interacties (1.340.914 in 2017), blijft de hoeveelheid klachten binnen de perken.
3.3
Analyse
Ondanks het bestaan van enkele KPI’s en tevredenheidsenquêtes, stelde het Rekenhof vast
dat de opvolging van de onthaalprocessen (face-to-face) van de FPD in beperkte mate wordt
beheerst. De procedure om bezoeken of oproepen op eenvormige wijze te registreren (onder meer het verslag over het bezoek of de oproep) wordt op erg verschillende manieren
toegepast. Een dergelijke procedure zou het mogelijk maken zich te vergewissen van de
kwaliteit van de antwoorden aan de burgers. De FPD kan dus niet nagaan in welke mate de
antwoorden op een algemene vraag om informatie correct zijn. Het Rekenhof is van oordeel
dat een aantal zaken beter kunnen: de FPD zou kwalitatieve tests kunnen uitvoeren, onder
andere om de juistheid van de telefonisch verstrekte antwoorden na te gaan195.
Het Rekenhof stelt vast dat er voor sommige kanalen nog geen indicator is bepaald, of dat
er enkel een indicator is voor het stelsel van de werknemers. Zo is er geen KPI voor de informatie op de website of in de pensioenpunten.
De FPD stelt in zijn antwoord dat in het kader van de bestuursovereenkomst 2019-2021 nieuwe indicatoren zullen worden ingesteld en andere zullen worden herzien.
De stand van zaken over de werking van de FPD die midden februari 2018 werd opgemaakt,
toont dat de dienst Strategie en Innovatie onderbemand is (de bezettingsgraad is 34,55 %).
Daardoor kunnen de bestaande KPI’s niet optimaal worden opgevolgd en kunnen de KPI’s
niet worden uitgebreid tot de pensioenen van de overheidssector.
Tot slot heeft het Rekenhof vastgesteld dat alle statistieken voor de interactie met de burgers niet centraal worden beheerd196. Door die informatie te centraliseren en te verwerken,
zouden de gegevens eenvormig kunnen worden gepresenteerd en zouden de nadere regels
voor de analyse ervan met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. De FPD
zou zo over een instrument beschikken om zijn relaties met de burgers globaal te analyseren.
In zijn antwoord stelt de FPD dat de dienst Strategie en Innovatie instaat voor die taak en
daartoe over de tool Management Cockpit beschikt. Er bestaat een project om die taak uit
te werken.

195 Door de telefoongesprekken op te nemen, zouden die a posteriori kunnen worden geëvalueerd om dit soort interactie te verbeteren.
196 De stand van zaken van de werking van de FPD, die midden februari 2018 werd opgemaakt, wijst erop dat deze
prioritaire taak, bedoeld om een structureel overzicht te bieden van alle statistieken inzake communicatie, niet
langer kan worden uitgevoerd, tenzij op een louter reactieve manier, vanwege het tekort aan personeel ten aanzien van de geïdentificeerde behoeften.
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4

Conclusies en aanbevelingen

4.1
Organisatie van de communicatie
Uit het succes van Mypension.be blijkt duidelijk dat de website een essentiële informatiebron is voor de burgers. De inhoud en de continue verbeteringen aan Mypension.be zullen
op termijn ervoor zorgen dat de medewerkers van de FPD minder bevraagd worden via
andere kanalen.
De FPD organiseert ook permanenties in pensioenpunten. Het Rekenhof stelt vast dat in
sommige regionale kantoren de wachttijd om een afspraak te maken lang kan zijn, vooral
als het een overheidspensioen betreft. Bovendien worden de pensioenpunten in sommige
gemeenten door weinig burgers bezocht. Het Rekenhof beveelt aan komaf te maken met de
vastgestelde inefficiënties en benadrukt hoe belangrijk het is dat er in een pensioenpunt
deskundigen aanwezig zijn voor de drie pensioenstelsels (of toch minstens voor de twee
stelsels waarvoor de FPD verantwoordelijk is).
Het Rekenhof acht het nuttig dat de Communicatiedienst zich meer zou kunnen toeleggen
op een eenvormig en coherent beheer van de relatie met de verschillende doelgroepen via
alle mogelijke kanalen. Zo kunnen de verbeteringspistes die de consultant heeft aangegeven concreet worden ingevuld.
In het kader van zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 had de RVP doelstellingen bepaald
voor de externe communicatie en dienstverlening aan de burger. Het Rekenhof stelt vast
dat de overeenkomst niet werd aangevuld zodat ze ook de opdrachten van de PDOS omvat.
Het bestuursplan 2017 vermeldt dus geen indicatoren voor alle nieuwe opdrachten.
Begin juni 2018 had de FPD nog geen bestuursplan 2018 opgesteld. Het Rekenhof is van
oordeel dat er elk jaar een bestuursplan moet worden opgesteld, zonder de bestuursovereenkomst 2019-2021 af te wachten, temeer omdat de processen van de overheidssector erin
zouden worden geïntegreerd.
4.2
Opvolging van de performantie inzake communicatie
Voor sommige kanalen is er nog geen performantie-indicator (KPI) bepaald, of is er enkel
een indicator voor het stelsel van de werknemers. De stand van zaken van de werking van
de FPD die midden februari 2018 werd opgemaakt, toont dat de dienst Strategie en Innovatie onderbemand is, waardoor de bestaande KPI’s niet optimaal kunnen worden opgevolgd
en de KPI’s niet kunnen worden uitgebreid tot de pensioenen van de overheidssector.
Het Rekenhof beveelt aan dat de FPD elke vorm van interactie met alle burgers (zowel
werknemers als ambtenaren) opvolgt aan de hand van voldoende en passende indicatoren.
De FPD zou richtlijnen moeten opstellen over de manier waarop in het dossier verslag moet
worden uitgebracht over bezoeken en telefonische contacten.
Het Rekenhof beveelt ook aan dat de FPD zich moet vergewissen van de kwaliteit van de
antwoorden en van het verloop van de interacties.
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De evaluaties en risicoanalyses van de dienstverlening aan de burger door de dienst interne
Controle, leveren aanbevelingen op die tot essentiële verbeteringen zouden moeten leiden.
Die aanbevelingen zouden moeten worden opgenomen in een uitvoeringsplan met gerichte
doelstellingen en specifieke deadlines.
Ondanks de aanwijzingen dat de burgers over het algemeen erg tevreden zijn, zou de FPD
bepaalde aspecten van de dienstverlening moeten bijschaven. Het gaat onder andere over
de snelheid waarmee telefonische oproepen worden beantwoord of de termijn voor schriftelijke antwoorden op vragen of verzoeken om een pensioenraming.
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FOD Werkgelegenheid: Beheer
van de administratieve boeten
- opvolgingsaudit
Het Rekenhof had in zijn Boek 2016 over de Sociale Zekerheid onderzocht hoe de FOD Werkgelegenheid de administratieve geldboeten vaststelt en invordert die aan werkgevers worden
opgelegd bij een inbreuk tegen het Sociaal Strafwetboek. Het was van oordeel dat drie voorwaarden vervuld moesten zijn om de boetes doeltreffender te maken: de FOD moest de procedures van zijn Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) verbeteren, de boetedossiers
informatiseren en de verwerkingstermijnen ervan inkorten.
In zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid maakte het Rekenhof een eerste stand van zaken op
over de uitvoering van zijn aanbevelingen. In dit Boek 2018 beoordeelt het de evolutie van de
verwerkingstermijnen (op 31 mei 2018). Die termijnen geven immers weer wat de impact is van
de ingevoerde maatregelen.

1

Context

1.1
Wettelijk kader voor administratieve geldboeten
De Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) van de FOD Werkgelegenheid legt
sinds 1971 administratieve geldboeten op aan werkgevers als zij bepaalde sociale wetten
overtreden197. Het Sociaal Strafwetboek, dat van kracht werd op 1 juli 2011,198 versterkte de
rol van de administratieve boete door sommige gedragingen uit het strafrecht te halen en
door in meer gevallen een administratieve geldboete op te leggen. De procedure van een
administratieve geldboete is in principe korter dan een strafvorderingsprocedure. Boetes
zijn dus doeltreffender om inbreuken tegen de sociale wetgeving te bestraffen.
Het Sociaal Strafwetboek klasseert inbreuken in vier categorieën naargelang van de ernst
ervan. Vijf jaar na de feiten kan geen administratieve geldboete meer worden opgelegd. De
verjaring wordt echter gestuit wanneer binnen die vijf jaar onderzoeksdaden of vervolgingen gebeuren. In dat geval begint een nieuwe termijn van dezelfde duur te lopen.
1.2
Procedure voor de verwerking van de administratieve geldboeten
Als een sociale inspectie of een politiedienst een proces-verbaal opstelt voor een inbreuk tegen het Sociaal Strafwetboek, wordt dat toegezonden aan de arbeidsauditeur, met afschrift
aan de DAG van de FOD Werkgelegenheid. De arbeidsauditeur heeft dan in principe zes
maanden tijd om te beslissen om strafvervolging in te stellen.

197 Bv. geen Dimona-aangifte indienen of inbreuken tegen het welzijn op het werk.
198 Wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.
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Als de arbeidsauditeur beslist om geen strafrechtelijke vervolging in te stellen, brengt hij de
DAG daarvan op de hoogte. Die neemt dan het dossier over en verzoekt de werkgever om
zijn verweermiddelen kenbaar te maken. Als de DAG de inbreuk bewezen acht, legt ze een
administratieve geldboete op.
De DAG deelt haar beslissing via een aangetekende brief mee aan de werkgever. Als ze van
oordeel is dat de inbreuk niet bewezen is of dat een administratieve geldboete niet opportuun is, wordt de inbreuk niet vervolgd of wordt een eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken (zie punt 4.2.1). Daarvan wordt de werkgever ook op de hoogte gebracht.
Als de processen-verbaal alleen betrekking hebben op inbreuken van niveau 1, kan de DAG
onmiddellijk de procedure van de administratieve geldboete opstarten. Het advies van het
arbeidsauditoraat is dan niet vereist.
1.3
Administratieve organisatie van het beheer van de administratieve geldboeten
Het personeel van de DAG is verdeeld over de griffie (13 personeelsleden) en de attachésjuristen (28). De griffie van de DAG is verantwoordelijk voor de administratieve kant van
het dossier (voorbereiding, verdeling onder de attachés-juristen na het advies van het auditoraat, versturen van brieven enz.). Ze volgt ook de betalingen op in de dossiers van administratieve geldboeten (toekenning en opvolging van afbetalingsplannen, overdracht naar
de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën bij
niet-betaling).
De attachés beheren de dossiers inhoudelijk: ze onderzoeken ze, doen navraag naar de verweermiddelen en nemen die in aanmerking, beslissen om een administratieve geldboete op
te leggen of de dossiers als afgehandeld te beschouwen.
Het Rekenhof had al in 2016 opgemerkt dat de versterking de sociale-inspectiediensten gepaard zou moeten gaan met een aanpassing van het personeel van de DAG om het stijgende
aantal processen-verbaal te kunnen verwerken. De sociale inspectie zou bovendien in het
najaar van 2018 extra versterking krijgen van 49 inspecteurs om de sociale fraude beter te
kunnen bestrijden. Na die versterking zal het personeelsbestand 1.200 inspecteurs tellen.
De DAG volgt de dossiers op met de IT-interface Ginaa (“geïntegreerde applicaties van de
administratieve geldboeten”). Hoewel met Ginaa bepaalde aspecten van de dossiers kunnen worden beheerd (aanmaken van het dossier en beheer van correspondentie), worden de
dossiers nog geprint en verwerkt op papier.
Het project e-PV stelt de inspectiediensten sinds 2011 een gemeenschappelijke elektronische workflow ter beschikking voor hun processen-verbaal. De processen-verbaal kunnen
elektronisch aan de DAG en de FOD Justitie worden toegezonden met het oog op vervolging. In mei 2018 werd echter nog een kleine hoeveelheid (5 tot 8 %) van de processenverbaal van de politiediensten op papier toegezonden.
In 2015 had de DAG 12.736 processen-verbaal ontvangen, in 2016 13.594 en in 2017 11.475.
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2

Toestand in 2016 en voornaamste resultaten van de vorige audit

Het Rekenhof was van oordeel dat drie voorwaarden vervuld moesten zijn om de administratieve geldboeten doeltreffender te maken. De FOD Werkgelegenheid moest:
•

•
•

de procedures van zijn Directie van de Administratieve Geldboeten (DAG) aanzienlijk
verbeteren, zelfs al waren ze goed beschreven en waren ze in overeenstemming met de
beginselen van het Sociaal Strafwetboek;
de boetedossiers informatiseren;
de verwerkingstermijnen ervan aanzienlijk inkorten.

Het Rekenhof achtte het meer bepaald noodzakelijk:
•
•
•
•

•
•

•
•

een IT-instrument te ontwikkelen om de invoering van politie-pv’s te kunnen opvolgen,
om na te gaan of alle ontvangen pv’s worden onderzocht;
de processen-verbaal die nog wachten op een advies van het arbeidsauditoraat regelmatig op te volgen en zo de verjaring van de feiten te vermijden;
in de database Ginaa systematisch de ernst van de inbreuk te vermelden;
de processen-verbaal die alleen betrekking hebben op inbreuken van niveau 1 door te
sturen naar de juristen zonder te wachten op het advies van het arbeidsauditoraat over
het afzien van strafvervolging;
de dossiers waarvoor het arbeidsauditoraat zes maanden na ontvangst van het procesverbaal geen advies heeft verstrekt, op eigen initiatief te behandelen;
IT-indicatoren te ontwikkelen waarmee kan worden geverifieerd of de overtreders de
afbetalingsplannen naleven en of alle dossiers werden overgezonden naar de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering (AAII);
de lijst toegankelijk maken voor de DAG waarmee de betalingen worden opgevolgd in de
dossiers waarvoor de AAII de invordering verzorgt;
het project e-dossier uit te voeren opdat alle actoren van het sociaal strafrecht toegang
hebben tot een volledig elektronisch dossier en zo het dossierbeheer bij de DAG te verbeteren.

De DAG keek aan tegen een aanzienlijke achterstand en vertragingen bij het beheer. Hij had
weliswaar maatregelen genomen om zijn achterstand weg te werken, maar de verwerkingstermijnen bleven aanzienlijk. Voor 2015 beliep de gemiddelde termijn per dossier 650 dagen, d.i. veel langer dan de zes maanden (180 dagen) waarvan sprake is in de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de FOD. De vertragingen bij het beheer leidden tot heel wat
dossiers waarin niet werd vervolgd (5.672 dossiers), waarin uitstel werd toegekend (voor
1.487 dossiers – zie punt 4.2.3) of waarbij boetes werden verminderd wegens het overschrijden van de redelijke termijn. Hoe langer de termijn tussen de vaststelling van de inbreuk
en de beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, des te groter het risico dat
de werkgever failliet is gegaan (eerste reden van niet-vervolging in 2015).
Die verwerkingstermijn leidde voor de Staat tot een verlies aan ontvangsten, zorgde ervoor
dat de bestraffing van de inbreuken niet efficiënt was, gaf de overtreders een gevoel van
straffeloosheid en was dus geen doeltreffend middel in de strijd tegen sociale fraude. In
2015 inde de Staat 4.676.178,80 euro aan administratieve geldboeten.
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Er werd bovendien geen jaarverslag opgesteld over de verwerking van de inbreuken tegen
het sociaal strafrecht. Een dergelijk verslag moet nochtans volgens het Sociaal Strafwetboek 199 worden opgesteld en is een instrument om de strijd tegen de sociale fraude beter op
te volgen en te beheren.

3

Uitvoering van de aanbevelingen van 2016 op 31 mei 2018

3.1
Opvolging van de dossiers door de DAG
De politie werkt aan een project om de processen-verbaal van de politiediensten elektronisch uit te wisselen met de DAG. Er vonden al verschillende vergaderingen plaats met de
DAG, maar er werd nog geen planning voor de verwezenlijking meegedeeld.
In afwachting heeft de DAG een interne procedure uitgewerkt om de pv’s die op papier toekomen, snel en systematisch te analyseren en in te voeren in de database Ginaa.
Het niveau van de inbreuk is nu in Ginaa opgenomen. De DAG kan echter geen lijst verstrekken van de dossiers die alleen betrekking hebben op inbreuken van niveau 1. Ze heeft
een procedure ingesteld waarmee ze uit de lijsten die op geregelde tijdstippen worden getrokken, de dossiers kan identificeren die over inbreuken van niveau 1 gaan en die rechtstreeks aan de juristen kan bezorgen.
De DAG heeft aan de arbeidsauditoraten de dossiers van 2012 en voorgaande jaren bezorgd
waarin hun advies nog verwacht werd (en die dus verjaard zijn). Als gevolg daarvan hebben
de auditoraten aan de DAG adviezen van niet-vervolging gestuurd, waardoor 2.501 dossiers
geseponeerd zijn.
In 2017 werden de dossiers van 2013 en 2014 aan de auditoraten meegedeeld. De griffie van
de DAG verwerkt de informatie die de auditoraten voor die dossiers hebben verstrekt (behalve de informatie van het arbeidsauditoraat van Brussel dat tot juni 2018 tijd gevraagd
heeft). Het betreft 2.135 dossiers. De leiding van de DAG heeft de juristen de instructie gegeven de dossiers van 2013 te seponeren en de dossiers van 2014 te behandelen.
Sinds 2017 stuurt de DAG een herinnering aan de arbeidsauditeurs, acht maanden na de
ontvangst van het proces-verbaal van de inspectie. Als het auditoraat niet reageert, start
ze met de administratieve vervolging. De DAG verklaart weliswaar dat die procedure wordt
gebruikt, maar het Rekenhof stelt vast dat de instructies niet werden aangepast. Deze procedure wordt niet specifiek opgevolgd of gecontroleerd. De DAG verklaarde in mei 2018 dat
ze bezig was met het verwerken van de antwoorden op die eerste herinnering.
3.2
Informatie-uitwisseling met het auditoraat
De informatie-uitwisseling met het auditoraat is al verbeterd en wordt nog verder verbeterd. Zo kunnen de arbeidsauditeurs sinds 1 mei 2018 via de IT-interface e-consult processen-verbaal raadplegen die voor hen bestemd zijn. Ze kunnen de DAG ook onmiddellijk
laten weten dat ze van vervolging afzien.

199 Daarover is een bepaling opgenomen in artikel 99 van het Sociaal Strafwetboek; de coördinatie ervan is toevertrouwd aan de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, die in 2011 werd opgericht (artikelen 96 en volgende).
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Het project e-advies van de FOD Justitie zou bovendien de termijnen voor de mededeling
van de adviezen van de arbeidsauditeurs moeten verbeteren door hen te waarschuwen voor
het verstrijken van de termijnen. Via die toepassing zal de arbeidsauditeur ook alle betrokken actoren tegelijk kunnen verwittigen.
3.3
Opvolging van de invordering van de boetes
De administratieve geldboete moet worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving. Als de werkgever het boetebedrag niet in één keer kan betalen, kan hij een afbetalingsplan vragen. Als hij na een aanmaning nog in gebreke blijft, geeft de DAG het dossier
door aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD
Financiën.
De DAG weet niet met zekerheid of de afbetalingsplannen die aan de werkgevers worden
toegestaan, wel worden opgevolgd. Er wordt immers geen enkele indicator berekend. De
griffie volgt de plannen op door halfjaarlijks de papieren dossiers na te kijken. Om die opvolging te verbeteren, wordt in de Ginaa-database een lijst opgevraagd om een overzicht te
hebben van de uitvoering van de plannen. Deze lijst moet echter nog worden getest.
Voorts is er geen performantie-indicator waarmee de dossiers kunnen worden opgevolgd
die aan de AAII moeten worden overgedragen. Momenteel worden de boetedossiers altijd
apart geklasseerd bij de griffie. Ze worden niet op vaste tijdstippen overgedragen.
De DAG had op 2 mei 2018 401 dossiers aan de AAII overgezonden waarin in 2017200 een
administratieve geldboete was opgelegd. Uit de lijst van de beslissingen van de DAG in
2017 tot administratieve geldboeten waarbij geen volledig uitstel werd toegekend en waartegen geen bezwaar werd ingediend, blijkt echter dat 103 dossiers nog niet aan de AAII waren overgedragen terwijl de beslissing al meer dan 150 dagen eerder genomen was. De DAG
heeft verklaard dat ze in de praktijk de termijn van 140 dagen om de dossiers aan de AAII
over te dragen, niet naleeft. Het aantal niet-overgedragen dossiers ligt niettemin lager dan
in 2016 (418 dossiers van 2015 op 1 maart 2016).
De FOD Financiën zendt de lijst om de invordering van de administratieve geldboeten op
te volgen, niet meer naar de DAG. De DAG had al in mei 2017 aan het Rekenhof gemeld dat
ze geen personeel meer wilde inzetten om die lijst op te volgen, aangezien het project van
de elektronische uitwisseling met de FOD Financiën op de goede weg was. In mei 2018 was
de FOD Financiën nog steeds bezig met de ontwikkeling van het project van elektronische
gegevensuitwisseling met de AAII in samenwerking met de ICT-dienst van de FOD Werkgelegenheid. Er was nog geen deadline gepreciseerd.
3.4
Organisatie en IT-systeem
Naar aanleiding van de audit van 2016 werden de attachés-juristen verplicht de reden voor
niet-vervolging in te voeren. In mei 2018 ontbrak dat gegeven echter voor zeventien beslissingen tot niet-vervolging van 2017. In antwoord op die vaststelling van het Rekenhof heeft
de DAG aangegeven dat de reden voor niet-vervolging voortaan een verplicht veld zou worden.

200 Excellijst opgesteld door de ICT-dienst van de FOD Werkgelegenheid met vermelding van de in 2017 door de DAG
genomen beslissingen tot het opleggen van een administratieve boete.
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De griffie werd in 2016 gereorganiseerd en in 2017 werden verschillende maatregelen genomen om haar werking te verbeteren, onder meer om de telefonische oproepen en de e-mails
beter af te handelen. Voor de activiteiten van het personeel van de griffie wordt bovendien
een specifieke jaarlijkse planning gemaakt.
Na verschillende keren te zijn uitgesteld, werd de functionele analyse van het project
e-dossier opgestart in samenwerking met de directies van de administratieve geldboeten
van de gewesten. Een eerste voorstel van opbouw is aan de FOD voorgelegd. Het zal ook
aan de andere betrokken actoren worden voorgelegd om het op haalbaarheid te toetsen. Er
is echter nog niet vastgelegd tegen wanneer het gerealiseerd moet zijn.
3.5
Jaarverslag
De Adviesraad van het Sociaal Strafrecht heeft nog geen jaarverslag over de behandeling
van de inbreuken op het Sociaal Strafwetboek gecoördineerd, terwijl hij van bij zijn oprichting in 2011 die opdracht heeft. Het was de bedoeling de overheid die met de sociale fraude
belast is, een geïntegreerde tool voor sturing te bieden.
De DAG wijst erop dat de raad zich heeft beziggehouden met de talrijke adviezen die hij
moest uitbrengen en met de evaluatie van het Sociaal Strafwetboek dat vijf jaar bestaat. Hij
beschikt niet over een vast secretariaat om hem te helpen.
In het kader van het “project van de negen werven” werd gewezen op het belang van de uniformisering van de rapportering over de sociale fraude (uniformisering van de processen
van de sociale-inspectiediensten). De FOD Werkgelegenheid is van oordeel dat het project
e-dossier en de gegevensuitwisseling die daardoor mogelijk zal zijn, zouden moeten bijdragen tot die uniformisering.

4

Evolutie van de verwerkingstermijnen

Het Rekenhof is niet alleen nagegaan of zijn aanbevelingen werden uitgevoerd, maar heeft
ook de evolutie berekend (op 31 mei 2018) van de verwerkingstermijnen sinds de audit van
2016201. Die termijnen geven immers aan welke impact de uitgevoerde acties hebben gehad.
4.1
Beheersdoelstellingen
In zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 ambieert de FOD Werkgelegenheid tot een doeltreffend beleid te komen voor de administratieve vervolging van inbreuken op het sociaal
recht. Daartoe bepaalt de FOD prioritaire doelstellingen, onder meer om een boete op te
leggen binnen zes maanden na het advies van het auditoraat om niet te vervolgen in 95 %
van de gevallen en om de procedures voor die boetes te digitaliseren.
De operationele doelstellingen 2017 van de DAG voor het dossierbeheer voorzien in de behandeling van 14.000 dossiers in 2017 en het opleggen van 4.000 administratieve geldboeten. Op basis van de statistieken bij het ordenen van de dossiers in afwachting van een
advies van het auditoraat (uitgevoerd sinds december 2016), raamt de DAG het percentage

201 De statistieken werden berekend op basis van Excellijsten die werden opgemaakt door de dienst ICT van de FOD
Werkgelegenheid en rekening houdend met de beslissingen over administratieve geldboeten die de DAG nam in
2017.
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dossiers dat leidt tot een administratieve geldboete op 32,85 %, en het percentage dossiers
zonder vervolging op 67,15 %.
4.2
Aantal te behandelen dossiers en verwerkingstermijnen
Tussen 2011 en 2015 had de DAG het aantal opgelegde administratieve geldboeten verdubbeld, zonder dat de verwerkingstermijnen echter merkbaar verbeterde. Die verdubbeling
vloeide vooral voort uit een grote achterstand bij de te behandelen dossiers. De achterstand202 nam van 2014 tot 2015 af van 12.230 tot 8.479 dossiers maar blijft niettemin groot
in 2018 (7.365).
Voor 2015 bedroeg de gemiddelde beslissingstermijn 650 dagen (d.i. nagenoeg 21 maanden).
De termijn daalde tot 538 dagen in 2017, wat nog altijd niet in de buurt komt van de norm
van 180 dagen in de bestuursovereenkomst van de FOD.
Die gemiddelde termijnen worden berekend per beslissing en niet per dossier. Eenzelfde
beslissing kan immers diverse dossiers betreffen, die misschien verschillende begindata
hebben. Bovendien kunnen in eenzelfde dossier verschillende processen-verbaal zitten.
Na de gebruikelijke verificaties203 biedt de jurist van de DAG de werkgever de kans om
binnen 30 dagen zijn verweermiddelen in te dienen. Nadat die zijn onderzocht, kan hij ofwel overgaan tot schuldigverklaring, ofwel een administratieve geldboete opleggen (eventueel met uitstel), ofwel het dossier seponeren.
4.2.1 Schuldigverklaring
In 2017 daalde het aantal beslissingen tot schuldigverklaring 204 zonder oplegging van een
administratieve geldboete (46 tegenover 106 in 2015). De gemiddelde beslissingstermijn bij
die dossiers bedroeg 1.199 dagen (tegenover 1.409 dagen in 2015). De daling van het aantal
schuldigverklaringen kan worden verklaard door de geleidelijke verdwijning van de achterstand en dus van het aantal dossiers waarbij de redelijke termijn werd overschreden, wat de
belangrijkste reden was om tot schuldigverklaring over te gaan.
4.2.2 Administratieve geldboete
In 2017 besliste de DAG om 4.067 administratieve geldboeten op te leggen in 4.749 dossiers.
Dat is nagenoeg duizend minder dan in 2015 (4.942 beslissingen betreffende 5.709 dossiers).
De gemiddelde termijn om de inbreuken administratief te vervolgen is sinds de audit van
2016 gedaald (480 dagen tegenover 558 in 2015). De gemiddelde termijn tussen de ontvangst
van het advies van de arbeidsauditeur en de verzending van het verzoek aan de werkgever
202 Die bestaat uit de dossiers waarvoor een advies om af te zien van vervolging werd ontvangen en die nog moeten
worden behandeld door de DAG.
203 Verificatie van de federale of gewestelijke bevoegdheid en van het bestaan van de werkgever of van zijn nieuwe gegevens als hij kan worden teruggevonden. Indien het faillissement werd uitgesproken of de werkgever onvindbaar
is, wordt het dossier geseponeerd.
204 In twee gevallen kan een schuldigverklaring worden uitgesproken zonder een administratieve geldboete op te leggen: 1) als de feiten dateren van vóór een andere beslissing waarbij al een administratieve geldboete werd opgelegd en ze samen met die al bestrafte inbreuken de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde
misdadig opzet, en indien de administratieve geldboeten voldoende lijken voor een juiste bestraffing van al de
overtredingen; 2) als de rechten van verdediging door de overschrijding van de redelijke termijn dusdanig zijn geschonden dat een administratieve geldboete niet langer opportuun is.

150

om zijn verweermiddelen in te dienen, is sterk afgenomen sinds 2015 (300 dagen t.o.v.
410 dagen in 2015). De termijn tussen de verzending van het verzoek en de beslissing om
een boete op te leggen is daarentegen gestegen van 148 tot 180 dagen.
4.2.3 Uitstel
Als de DAG beslist een administratieve boete op te leggen, kan ze volledig of gedeeltelijk
uitstel verlenen als uit het dossier blijkt dat de boete buiten proportie of inadequaat zou
kunnen zijn. De overtreder moet dan enkel het bedrag van de boete betalen waarvoor geen
uitstel wordt verleend.
Tabel 25 – Volledig of gedeeltelijk uitstel: aantal beslissingen, gemiddelde termijn (in dagen) en
bedrag (in euro)

Jaar

Aantal
keer
uitstel

Volledig uitstel
Aantal

Bedrag

Gedeeltelijk uitstel
Termijn

Aantal

Bedrag

Termijn

2015

1.487

457

903.331

1.543

1.030

1.740.991

606

2017

727

51

114.730

1.301

676

1.207.192

480

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de DAG
De redenen voor uitstel worden niet vermeld in de database Ginaa van de DAG. Het is dus
niet mogelijk te becijferen hoeveel uitstel er werd verleend wegens overschrijding van de redelijke termijn. Gezien de gemiddelde beslissingstermijn voor volledig uitstel (1.301 dagen)
lijkt de overschrijding van de redelijke termijn nog steeds een wezenlijke impact te hebben.
Het aantal keer volledig uitstel is wel sterk afgenomen ten opzichte van 2015, wellicht door
de geleidelijke verdwijning van de achterstand.
4.2.4 Niet-vervolging
In 2017 besliste de DAG 7.333 keer niet te vervolgen in 8.037 dossiers en 8.286 processenverbaal. Dat is meer dan in 2015 (4.886 beslissingen in 5.672 geklasseerde dossiers). De
gemiddelde termijn bedroeg 770 dagen in 2017 (664 in 2015).
Net als in 2015 blijft het faillissement van de werkgever de belangrijkste reden voor nietvervolging (2.005 beslissingen in 2017). Die reden houdt onrechtstreeks verband met de
verwerkingstermijnen van de DAG: hoe meer tijd verstrijkt tussen het proces-verbaal en
de beslissing om een boete op te leggen, des te groter het risico dat de werkgever intussen
failliet werd verklaard.
Nog andere redenen houden verband met het beheer van het proces: onbekende beslissing
van de arbeidsauditeur (1.968 beslissingen), overschrijding van de redelijke termijn (333),
verjaring (111) en de reden “onbekend (dossier vernietigd)” (27). Het aantal dossiers dat werd
geseponeerd door redenen die met het beheer te maken hebben, stijgt ten opzichte van
2015.
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Het aantal beslissingen tot niet-vervolging vanwege een overschrijding van de redelijke termijn is tussen 2015 en 2017 lichtjes gedaald van 487 tot 333205.
De DAG verwijst naar de operatie die samen met de arbeidsauditoraten206 werd opgezet om
het belang te verduidelijken van de reden “onbekende beslissing van de arbeidsauditeur”
voor het niet-vervolgen van dossiers. Die operatie was nodig omdat de DAG bij een groot
aantal dossiers verschillende jaren moest wachten op het advies van het arbeidsauditoraat
om niet te vervolgen, en ze de processen-verbaal niet correct heeft opgevolgd.
4.2.5 Samenvatting van de gemiddelde verwerkingstermijnen
Tabel 26 – Vergelijking 2015-2017 van de aantallen beslissingen en van de gemiddelde verwerkingstermijnen (in dagen)
2015
Beslissingen
Schuldigverklaring

2017

Gemiddelde
termijn

Beslissingen

Gemiddelde
termijn

106

1.409

46

1.119

4.942

558

4.067

480

457

1.543

51

1.301

1.030

606

676

480

Niet-vervolging

4.886

664

7.333

770

Totaal

9.934

Boetes
waaronder: volledig uitstel
gedeeltelijk uitstel

11.446

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de DAG
4.3
Dossiers in afwachting van een advies van niet-vervolging
Dankzij de operatie waarbij aan de arbeidsauditoraten lijsten worden toegestuurd met dossiers die wachten op een advies van niet-vervolging en ook herinneringen, is het aantal
dergelijke dossiers verminderd (7.758 in 2018 tegenover 10.377 in 2015). Niettemin zitten bij
die dossiers nog altijd een groot aantal wellicht verjaarde processen-verbaal.

205 In 2011 werden slechts 98 beslissingen tot niet-vervolging gemotiveerd aan de hand van een overschrijding van de
redelijke termijn.
206 Zie punt 4.1.
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Tabel 27 – Aantal processen-verbaal dat wacht op een advies van het arbeidsauditoraat om niet te
vervolgen
Wachttijd voor het advies van
niet-vervolging

PV’s in afwachting van advies van niet-vervolging
Op 1/03/2016

Op 02/05/2018

> 1 jaar

9.158

7.692

> 5 jaar

3.846

1.411

594

183

10.377

7.758

> 10 jaar
Totaal
Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de DAG

Op 2 mei 2018 bedroeg de gemiddelde wachttijd voor een advies 1.273 dagen.
4.4
Bedragen van de boetes
In 2017 werden minder administratieve geldboeten opgelegd dan in 2015. Het gemiddelde
bedrag van de boetes lag echter hoger en het bedrag waarvoor uitstel werd verleend was
kleiner. Die toename van het gemiddelde bedrag van de boetes en de daling van het bedrag
waarvoor uitstel werd verleend, kunnen worden verklaard door de aanzienlijke vermindering van de achterstand. De impact van de overschrijding van de redelijke termijn was dus
iets kleiner.
Tabel 28 – Bedragen van de administratieve boeten en waarop het uitstel betrekking heeft (in euro)
voor 2015 en 2017
2015
Boeten, waarvan:

2017

9.876.953

7.887.877

Vastgestelde rechten

7.232.631

6.565.955

Volledig of gedeeltelijk uitstel

2.644.322

1.321.922

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de DAG
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Conclusies en aanbevelingen

5.1
Verwerkingstermijn
De verwerkingstermijn voor de administratieve geldboeten daalde van 650 dagen in 2015 tot
538 dagen in 2017. Hij blijft niettemin drie keer zo lang als de norm van 180 dagen die is
opgenomen in de bestuursovereenkomst van de FOD Werkgelegenheid.
Die termijn beïnvloedt de doeltreffendheid van de beslissingen en het risico op niet-vervolging door faillissementen, alsook het risico op overschrijdingen van de redelijke termijn en
op verjaring. In die gevallen levert het werk van de sociale-inspectiediensten geen resultaat
op.
Ondanks de maatregelen die de griffie van de DAG getroffen heeft, blijft de achterstand
bij de te behandelen dossiers groot. De geleidelijke verdwijning van de achterstand gaf bovendien aanleiding tot een groot aantal niet-vervolgingen. Bijgevolg ligt dat aantal hoger
in 2017 (7.333 beslissingen) dan in 2015 (4.886). Die niet-vervolgingen zijn – rechtstreeks
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of onrechtstreeks - toe te schrijven aan het administratieve beheer in 4.444 dossiers. De
beslissing om een dossier te seponeren kan het gevoel van straffeloosheid bij de overtreders
versterken en de verbalisanten op het terrein ontmoedigen.
Het Rekenhof beveelt aan personeel toe te kennen aan de DAG dat in verhouding staat tot
het personeel van de sociale-inspectiediensten, dat werd versterkt in het kader van de strijd
tegen de sociale fraude. Aldus zouden knelpunten bij de verwerking van sociale inbreuken
kunnen worden vermeden.
5.2
Uitvoering van de aanbevelingen van de audit van 2016
Het Rekenhof herinnert aan zijn aanbeveling van 2016 aan de DAG om de bepalingen van
het Sociaal Strafwetboek toe te passen voor de termijnen waarbinnen de adviezen van de
arbeidsauditeurs om niet te vervolgen, moeten worden ontvangen. De DAG moet uit eigen
beweging de dossiers behandelen waarvoor het auditoraat geen advies heeft verstrekt binnen zes maanden na ontvangst van het proces-verbaal. De DAG moet ervoor zorgen dat
dubbele vervolgingen (strafrechtelijk en administratief) worden vermeden door het auditoraat eraan te herinneren dat er een administratieve vervolging komt als het niet binnen een
bepaalde termijn reageert.
Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat performante IT-tools op zich laten wachten. Die moeten het nochtans mogelijk maken om grip te houden op de verwerkingstermijnen aan de
hand van opvolgingsindicatoren, maar ook om de betaling van de boetes op te volgen en
aldus een doeltreffende en doelmatige verwerking te waarborgen voor de processen-verbaal
van de sociaal inspecteurs. Aangezien die tools niet voorhanden zijn, beveelt het Rekenhof
aan dat de DAG in afwachting ervan bijkomende opvolgingsmaatregelen zou treffen, zoals
maandelijks de uitgevoerde betalingen onderzoeken.
De DAG weet niet met zekerheid of de afbetalingsplannen die worden toegekend aan werkgevers die de boete niet in één keer kunnen betalen, worden gevolgd. Het Rekenhof beveelt
de DAG aan een procedure uit te werken om maandelijks na te gaan of die plannen worden
nageleefd.
Het Rekenhof beveelt de FOD Werkgelegenheid aan om de nodige middelen vrij te maken om de DAG IT-tools ter beschikking te stellen waarmee de administratieve geldboeten
doeltreffend kunnen worden beheerd.
Tot slot dringt het Rekenhof erop aan dat de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht het jaarverslag voorlegt dat de sociale strafwetgeving voorschrijft, om de autoriteiten belast met
sociale fraude een tool voor sturing ter beschikking te stellen.

IV

DEEL

Opvolging van aanbevelingen
2014-2017
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Opdracht van de revisoren bij
de OISZ
Bij alle openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn bedrijfsrevisoren aangesteld. Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid onderzocht of en in
welke mate het voor zijn certificeringsopdracht van de jaarrekening van de Staat 207 kan
steunen op de werkzaamheden van die revisoren, als de boekhoudkundige verrichtingen
van de OISZ in die jaarrekening zouden worden opgenomen.
Het koninklijk besluit van 14 november 2001 208 omschrijft de opdracht van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ als het “juist en echt verklaren” van de boekingen. Het Rekenhof stelde
echter vast dat de bedrijfsrevisoren dat besluit zo toepassen dat hun opdracht beperkt blijft
tot de verrichtingen die daadwerkelijk werden geboekt. Dat betekent dat zij niet de volledigheid van de boekingen nagaan, waardoor het mogelijk is dat verbintenissen die ten onrechte
niet werden geboekt, onopgemerkt blijven. De omschrijving van het “juist en echt verklaren” stemt bovendien 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, namelijk “een met redenen omkleed en gedetailleerd
oordeel over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de rekening”.
Bijgevolg concludeerde het Rekenhof in zijn Boek 2017 dat de draagwijdte van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisoren niet van die aard is dat het erop kan steunen voor de
certificering van de jaarrekening van de Staat en deed het een aantal aanbevelingen (p.
87-95). In het huidige Boek geeft het de stand van zaken op 30 juni 2018.
Het College van de OISZ heeft meegedeeld dat het zich aansluit bij deze stand van zaken.
Aanbevelingen in het Boek 2017 (p. 87-95)

Stand van zaken op 30 juni 2018

Het Rekenhof beveelt de betrokken partijen
aan de controleopdracht van de bedrijfsrevisoren te actualiseren en af te stemmen op de
certificering volgens de internationale auditstandaarden.

Begin 2017 richtte de FOD Sociale Zekerheid,
met de steun van het College van de OISZ
en de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD
BOSA), een werkgroep op om de aanstelling
en de werking van de revisoren bij de OISZ te
analyseren en waar mogelijk te optimaliseren.
Daarnaast richtte het College begin 2017 ook
een werkgroep op die moet onderzoeken hoe
de principes van single audit kunnen worden
uitgewerkt binnen het controlelandschap van
de OISZ. In dat kader heeft op 20 oktober 2017
een overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het College en een afvaardiging van het Rekenhof.

207 Artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat.
208 Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare
instellingen van sociale zekerheid.
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Aanbevelingen in het Boek 2017 (p. 87-95)

Stand van zaken op 30 juni 2018
Voor de OISZ kunnen de risico's in het audituniversum worden afgedekt via de uitbouw
van single audit. Zij stellen immers vast dat
hun controlestructuur wordt gekenmerkt door
een groot aantal actoren met soms overlappende taken, terwijl tegelijk lacunes blijven
bestaan. Voorwaarde voor de toepassing van
single audit is wel dat er waarborgen zijn voor
de onafhankelijkheid van de verschillende actoren en de kwaliteit van de werkzaamheden
(d.i. uitvoering van de controletaken op basis
van internationaal aanvaarde normen en standaarden) en dat de nodige aandacht wordt besteed aan het vertrouwelijke karakter van de
informatie.
Het overleg tussen het College en het Rekenhof wordt in 2018 voortgezet.
In haar antwoord van 30 april 2018 sluit de
minister van Begroting zich aan bij het standpunt van het Rekenhof dat de bedrijfsrevisor
het getrouw beeld van de rekeningen moet
certificeren. Zij heeft dat punt voorgelegd aan
de werkgroep van de FOD Sociale Zekerheid,
de FOD BOSA en het College. Zij heeft ook
gevraagd dat een afvaardiging van het Rekenhof deelneemt aan die werkgroepen. Die
werkgroepen moeten de minimale vereisten
verduidelijken voor het getrouw beeld van de
rekeningen en de reglementaire aanpassingen
voorbereiden voor de invoering van single audit.
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Portefeuillebeheer van de OISZ
In zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid (p.97-106) onderzocht het Rekenhof hoe de OISZ
hun effectenportefeuille beheren en hoe zij rapporteren over de belegging van die portefeuille. Zij beleggen hun gelden bij de Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven
door de 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 externe beheerders van
de portefeuilles echter weinig mogelijkheden om de beleggingen te diversifiëren en zich in
te dekken voor de nadelige effecten van een rentestijging op de portefeuille.
In dit Boek gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen op
30 juni 2018.209
Aanbevelingen in het Boek 2017 (p. 105-106)

Stand van zaken op 30 juni 2018

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.

In haar brief van 10 november 2017 benadrukte
de minister van Begroting het belang van hogere
rendementen, die het mogelijk maken toekomstige verplichtingen te financieren. Ze wees ook
op de bijkomende risico’s die daaraan zijn verbonden.

Tegelijkertijd gaf de minister aan dat een globale
analyse zal worden uitgevoerd, die moet worden
gezien in het licht van de aanpassing van de financiering van de sociale zekerheid209. Zij was
De OISZ moeten, samen met de externe beheer- ook van mening dat de diversificatie in finan
ders, nagaan hoe de rapporten kunnen worden ciële producten geen aanleiding mag zijn tot een
verrijkt met informatie over de risico’s die de winst voor de OISZ ten koste van de Staat.
portefeuille kunnen beïnvloeden en de wijze
waarop de beheerder die risico’s tracht in te dek- Het Rekenhof heeft geen informatie gekregen
ken.
over de uitvoering van deze analyse.
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.

209 Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
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OISZ: Overeenstemming van
de rekeningen-courant
De organisatie van de sociale zekerheid leidt tot financiële stromen tussen de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Die stromen houden voornamelijk verband met de
werking van het Globaal Beheer van het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers
en de inkomsten buiten het Globaal Beheer.
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 RSZ is dat inderdaad het geval voor de overdrachten tussen de RSZ en
andere OISZ binnen het Globaal Beheer. 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 stand van zaken op 30 juni 2018.210
Aanbevelingen in het Boek 2015
(p. 83-92)

Stand van zaken op 30 juni 2018

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 2017 over de Sociale Zekeranderzijds de ontvangsten van de OISZ, moet heid.
het College van de OISZ 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.

Met betrekking tot een bijkomende schuldenstaat stelt de commissie dat het probleem van
de gebrekkige coherentie zal verdwijnen als
de instellingen hun ontvangsten en uitgaven
boeken op basis van vastgestelde rechten. Die
regels gelden vanaf het boekjaar 2014. Om die
reden wordt de problematiek binnen de commissie niet verder opgevolgd.
Omdat nog niet alle instellingen hun rekeningen
voor 2014 en 2015 hebben opgemaakt210, kon
het Rekenhof niet nagaan of de beoogde transparantie en coherentie worden bereikt.

210 Op 31 juli 2018 hadden de RSZ en het RIZIV hun rekeningen 2014 en 2015 nog niet opgemaakt. Zie Deel II van dit
Boek, "Overlegging van de rekeningen”.
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Betaalcyclus van de
personeelsuitgaven in de
voornaamste OISZ
In zijn Boek 2017 over de sociale zekerheid onderzocht het Rekenhof het proces voor de
betaling van de personeelsuitgaven bij de voornaamste OISZ (RIZIV, RSVZ, RVA, FPD, RSZ
en DIBISS). Het ging ook na 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 stelde in het algemeen vast dat er passende sleutelcontroles zijn, maar dat
er tekortkomingen zijn op het vlak van de formalisering van de procedures, de berekening
van de bezoldigingen en de boekingsmethodes. Het verzocht de OISZ die tekortkomingen
te verhelpen.
In dit Boek bekijkt het Rekenhof welk gevolg de betrokken OISZ hebben gegeven aan zijn
aanbevelingen op 31 mei 2018.
Deze actualisatie houdt rekening met de reactie van de toezichthoudende ministers in het
kader van de tegensprekelijke procedure.
Aanbevelingen van het Boek 2017
(p. 107-115)

Stand van zaken op 31 mei 2018

De procedures in verband met het betalingspro- Alle OISZ verklaren de nodige maatregelen te
ces van de personeelsuitgaven zijn onvoldoende hebben genomen.
beschreven of geactualiseerd. Het Rekenhof beveelt aan die tekortkoming te verhelpen.
Bepaalde OISZ waarborgen onvoldoende de Alle OISZ (behalve de KSZ en eHealth) gebruiken
beveiliging van de gegevens ten aanzien van de de loonmotor Arno HR sinds begin 2017. De toepersoneelsleden die belast zijn met het proces. gangsrechten tot Arno HR worden beheerd door
de centrale loondienst, die is ondergebracht bij
de RSZ.
Bovendien zorgt de functiescheiding ervoor dat
de gegevens beter zijn beveiligd ten aanzien van
de ambtenaren die de personeelsuitgaven betalen.
Tot slot werden tal van controles ingevoerd om
frauduleuze of onvrijwillige wijzigingen op te
sporen.
De OISZ kijken de bezoldigingen niet individueel Bij de FPD wordt nog nagedacht over de manier
na vóór en na de betaling.
waarop dit kan gebeuren. Het RSVZ en de RVA
hebben maatregelen genomen om de aanbevolen nazichten uit te voeren.
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Aanbevelingen van het Boek 2017
(p. 107-115)

Stand van zaken op 31 mei 2018

Het Rekenhof beveelt aan controles in te voeren
die op zijn minst periodiek de atypische individuele veranderingen kunnen opsporen en deze
kunnen verantwoorden.

Met uitzondering van de FPD, waar nog onderzocht wordt of veranderingen aan individuele
bedragen op willekeurige basis gecontroleerd
kunnen worden, verklaren de OISZ gevolg te
hebben gegeven aan deze aanbeveling.

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.

Met uitzondering van de FPD, die tijdsgebrek
opgeeft als gevolg van zijn herstructurering, zijn
de OISZ bezig met het boekhoudkundig op orde
brengen van de oude verrichtingen.

Sommige OISZ reconciliëren de fiscale fiches Het RSVZ heeft deze aanbeveling uitgevoerd.
niet met de kostenrekeningen ondanks de ge- Het RIZIV en de FPD hebben dat nog niet gebruiken op dat vlak. Het Rekenhof verzoekt die daan.
instellingen aan die vereisten te voldoen.
Niet alle OISZ verantwoorden hun boekhoudsaldi via ad-hocinventarissen. 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 beloofd de kwestie voor
te leggen aan de Commissie.

De minister van Begroting heeft de kwestie niet
voorgelegd aan de Commissie voor Normalisatie
van de Boekhouding van de OISZ. De Commissie
is echter op de hoogte van deze kwestie en zal
die zo spoedig mogelijk onderzoeken.

Er wordt geen voorziening aangelegd voor het
vakantiegeld van de personeelsleden. 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 beloofd de kwestie voor te leggen
aan de Commissie.

De minister van Begroting heeft de kwestie niet
voorgelegd aan de Commissie voor Normalisatie
van de Boekhouding van de OISZ. De Commissie
is echter op de hoogte van deze kwestie en zal
die zo spoedig mogelijk onderzoeken.

Het Rekenhof beveelt aan werk te maken van de Er werd een SLA uitgewerkt en aangevuld voor
Service Level Agreements (SLA’s) die de relaties elke OISZ.
tussen de deelnemende OISZ en de RSZ als beheerder van de gezamenlijke loonmotor omkaderen.
De KSZ en het platform eHealth werken niet met
de centrale loondienst, wat indruist tegen de intentie om synergieën uit te bouwen en te komen
tot een reglementaire harmonisatie tussen alle
OISZ door een gemeenschappelijke loonmotor
te gebruiken. Het Rekenhof verzoekt de beide
instellingen hun standpunt te herzien.

De KSZ en eHealth werken uit economische
overwegingen nog altijd niet met de gemeenschappelijke loonmotor Arno HR. De aansluiting
bij Arno HR staat vooralsnog niet op de planning.
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Controle van de
loopbaangegevens van
zelfstandigen voor de
berekening van hun pensioen
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid onderzocht hoe de loopbaangegevens van zelfstandigen worden gecontroleerd voor de berekening van hun
pensioen. In 2008 had het al vastgesteld dat die controle voornamelijk een onderzoek van
individuele dossiers was.
Ondanks vooruitgang en nieuwe opmerkingen van het Rekenhof bleef die controle in
2014 ondermaats. Uit het foutenpercentage dat werd vastgesteld bij inspecties door de FOD
Sociale Zekerheid bleek immers dat de gegevens nog altijd onbetrouwbaar waren.
Om de kwaliteit van die gegevens te verbeteren, raadde het Rekenhof de Directie-Generaal
Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid aan beter samen te werken met het RSVZ. De
overheveling van de inspectiedienst van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid naar het RSVZ, die is gepland voor 1 januari 2019, kadert in de hervorming van de
sociale-inspectiediensten waartoe de ministerraad in 2016 besliste.
Het Rekenhof geeft in dit Boek 2018 aan welk gevolg het RSVZ en de DG Zelfstandigen van
de FOD Sociale Zekerheid op 15 juni 2018 hebben gegeven aan zijn aanbevelingen.
Deze actualisatie houdt rekening met de opmerkingen die het RSVZ en de DG Zelfstandigen hebben geformuleerd in het kader van de tegensprekelijke procedure.
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Aanbevelingen van het Boek 2017
(p. 131-138)

Stand van zaken op 15 juni 2018
RSVZ

Het Rekenhof stelt vast dat het RSVZ het pensioenbedrag berekent op basis van de elektronische registraties van de activiteitskwartalen
en niet het individuele dossier raadpleegt dat
het socialeverzekeringsfonds bijhoudt. 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.

Het RSVZ heeft een toekomstvisie ontwikkeld
voor de controle op de socialeverzekeringsfondsen om de transfer ervan van de FOD Sociale Zekerheid naar het RSVZ op 1 januari 2019 tot een
goed einde te brengen.

Het RSVZ wenst de huidige inspectiedienst van
de DG Zelfstandigen van de FOD om te vormen
tot een externe-auditdienst van de socialeverzekeringsfondsen. Die dienst moet gericht zijn op
De transfer van de inspectiedienst van de DG een continue verbetering van de fondsen en van
Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid de dienstverlening aan de zelfstandige.
naar het RSVZ op 1 januari 2019 zou moeten
bijdragen aan een betere controle en een betere Het RSVZ heeft workshops ingericht met alle
kwaliteit van de loopbaangegevens, onder meer medewerkers van de huidige inspectiedienst om
dankzij synergieën tussen de pensioendienst die transformatie te ondersteunen. Ze worden
van het RSVZ en de inspectiedienst die toezicht sinds januari 2018 georganiseerd en behandelhoudt op de fondsen.
den thema’s als de opleiding inzake audit, de
controleomgeving, de risicoanalyse, het auditplan en de beheerskosten, de sancties en de beloningen.
Voorts is er rechtstreekse communicatie gepland tussen de nieuwe externe-auditdienst
(vroegere inspectiedienst) en de diensten die zijn
belast met de Pensioenen en het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders, die de
onderlinge samenwerking in de hand zal werken.
Wanneer de Pensioendienst een probleem tegenkomt inzake loopbaangegevens, contacteert
hij het socialeverzekeringfonds om deze te corrigeren. Vanaf 1 januari 2019 zal hij die correcties
ook meedelen aan de diensten Repertorium en
Externe Audit. Wanneer er onduidelijkheden en
problemen zijn, kunnen die diensten een beroep
doen op elkaar.
De dienst Externe Audit neemt alle problemen
in verband met de loopbaangegevens op in zijn
risicoanalyse. Zijn auditplan zal tegen 1 januari 2019 worden vastgelegd.
Wat de kwaliteit van de loopbaangegevens betreft, voorziet een IT-project in de migratie van
de loopbaangegevens naar de databank van
Sequoia, het IT-platform dat elke zelfstandige
online alle informatie over zijn sociaal statuut
ter beschikking stelt. De anomalieën zullen aan
de fondsen worden voorgelegd om deze te corrigeren.
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Aanbevelingen van het Boek 2017
(p. 131-138)

Stand van zaken op 15 juni 2018

Directie-Generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
1. De inspectiedienst van de DG Zelfstandigen De DG Zelfstandigen stelt vast dat de meeste
heeft een knowhow opgebouwd inzake de ken- fondsen niet over een internebeheersingssysnis van de regelgeving en van het dossierbeheer. teem beschikken voor het beheer van de loopbaangegevens. Die controle blijft dus soms beHet Rekenhof merkt echter op dat men die risi- perkt tot de algoritmes die samenhangen met
co’s op fouten in de loopbaangegevens nog niet het invoeren van de gegevens van de socialeveronder controle heeft. Daardoor blijven de gege- zekeringsfondsen in de applicatie eClipz211 van
vens onbetrouwbaar.
het RSVZ.
Het Rekenhof is van oordeel dat de controlemethode een evaluatie zou moeten omvatten
van het internebeheersingssysteem van elk
fonds en dat de structurele aanbevelingen die
eruit voortvloeien, zouden moeten worden opgevolgd. Het stelt overigens vast dat de resultaten van de controles sterk uiteenlopen van
fonds tot fonds. Die uiteenlopende resultaten
versterken de noodzaak om rekening te houden
met de controleresultaten in het kader van een
risicoanalyse.

De DG onderstreept dat de interne beheersing
één van de punten is die moeten worden ontwikkeld en opgevolgd bij de (externe) audits die het
RSVZ moet invoeren bij de overheveling van de
controle van de socialeverzekeringsfondsen.

2. Het Rekenhof benadrukt dat de controlemethode niet meer gericht is op het pensioen maar
op de loopbaan. Die permanente controle zou
moeten worden aangevuld met specifieke controles van de berekening van het pensioenbedrag, temeer aangezien uit de analyse van de
controleresultaten blijkt dat fouten door een
slechte inaanmerkingneming van de inkomsten
van zelfstandigen de vaakst voorkomende zijn.

De DG Zelfstandigen wijst erop dat zijn inspectiedienst een dienst is die de socialeverzekeringsfondsen controleert en dat die fondsen enkel tussenkomen voor de loopbaangegevens van
zelfstandigen. Ze is van oordeel dat het bedrag
van de inkomsten (en bijdragen) weliswaar het
pensioenbedrag kan beïnvloeden, maar dat dat
laatste bedrag aan de loopbaan gekoppeld blijft.

Die controles zijn volgens het Rekenhof noodzakelijk om de doeltreffendheid van de processen
en de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens
te evalueren in termen van resultaten.

Ze preciseert dat de methodologie van de controledienst sinds de initiële audit nog werd aangepast om bepaalde risico’s in verband met dat
beheer beter in kaart te brengen.
De controleresultaten worden eveneens gebruikt om de risicoanalyses te verfijnen en de
controlesteekproeven aan te passen.

De foutenpercentages in de loopbaangegevens
(en dus niet in de pensioenberekening) bedroegen in de laatste controlecyclus (01/10/201630/09/2017) van de socialeverzekeringsfondsen
gemiddeld 11,08 %.
De DG is echter van oordeel dat het RSVZ (pensioendienst) bevoegd is voor de controle op de
pensioenberekening. Ze heeft de vraag doorgespeeld aan de raad van bestuur van het RSVZ
van 21 maart 2018 op basis van het verslag “Onderzoek van de pensioenrechten” van de interne
audit van het RSVZ die nagaat hoe de organisatie de materie beheerst.

211

211 E-clipz bewaart de loopbaangegevens van de zelfstandigen (namelijk de activiteitskwartalen) die door de fondsen
zijn overgezonden. Die gegevens worden onder meer gebruikt om het pensioenbedrag te berekenen.
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Aanbevelingen van het Boek 2017
(p. 131-138)
3. De transfer van de inspectiedienst van de
DG Zelfstandigen naar het RSVZ op 1 januari 2019 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.

Stand van zaken op 15 juni 2018

Tot nu toe is er nog geen beslissing over hoe de
onafhankelijkheid van de controle op de socialeverzekeringsfondsen moet worden gewaarborgd. Het RSVZ stelt voor een toezichtscomité
te installeren dat over de onafhankelijkheid van
de inspectiedienst moet waken. Die dienst zou
rechtstreeks onder het gezag van de minister
staan. Hij zou onder meer bestaan uit de regeEr moeten echter juridische, organisatorische of ringscommissarissen en de auditeurs van het auethische hinderpalen worden weggenomen om ditcomité van het RSVZ.
de onafhankelijkheid en de kwaliteit te waarborgen van de controle op de socialeverzekerings- In de nieuwe bestuursovereenkomst zullen spefondsen.
cifieke punten en performantie-indicatoren (KPI)
worden opgenomen voor de nieuwe bevoegdheden van het RSVZ op het vlak van de controle op
de socialeverzekeringsfondsen.
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RVA: Door de
uitbetalingsinstellingen
te financieren onterechte
werkloosheidsuitkeringen
De RVA verifieert de werkloosheidsuitkeringen die de uitbetalingsinstellingen betalen. Hij
aanvaardt, verwerpt of schrapt ze. 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, 2016 en 2017 over de sociale zekerheid (p. 175, 170 en 161) onderzocht het
Rekenhof welk gevolg er op 15 juli 2015, op 30 juni 2016 en op 30 september 2017 was gegeven
aan de aanbevelingen die het in 2014 had geformuleerd. Het Rekenhof maakt in dit Boek
een nieuwe stand van zaken, op 30 juni 2018.
Deze actualisatie werd gevalideerd door de minister van Werk in het kader van de tegensprekelijke procedure.
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Aanbeveling van het Boek 2014
(p. 91)
De nodige garanties inbouwen om de lopende
rekening te kunnen vereffenen ingeval een uitbetalingsinstelling haar activiteit zou stopzetten
of insolvabel zou worden.

Stand van zaken op 30 juni 2018
In artikel 43 van zijn bestuursovereenkomst
2016-2018 met de Belgische Staat, verbindt de
RVA zich ertoe er in samenspraak met de private
uitbetalingsinstellingen op toe te zien het financiële risico te beperken waaraan de RVA zich
blootstelt bij de financiering van verworpen of
geschrapte sociale uitkeringen.
Op 5 oktober 2017 keurde het beheercomité van
de RVA een voorstel goed waarin de principes
worden uiteengezet van een borgstelling door
de uitbetalingsinstellingen.
Dat systeem trad in werking op 1 januari 2018 (koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot
wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering). De private uitbetalingsinstellingen hebben ervoor geopteerd de borgstelling in speciën te storten aan de Deposito- en
Consignatiekas, en ze hebben de borgstelling
opgenomen in hun boekhouding.
De RVA zal dat systeem evalueren, het bedrag
van de borgstelling jaarlijks aanpassen en voorleggen in het verslag aan de minister van Werk
over de beheerboekhouding van de erkende uitbetalingsinstellingen.
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HZIV: Dienstverlening van de
gewestelijke diensten
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 dienstverlening van de
HZIV aan haar leden gebeurt grotendeels in gewestelijke diensten. Het Rekenhof ging na of
er een verschil bestaat in dienstverlening tussen die gewestelijke diensten en hoe de instelling dat, waar nodig, verhelpt.
Ondanks verschillende initiatieven van de HZIV, bleken die diensten er niet in te slagen
een gelijkwaardige dienstverlening te bieden, onder meer door hun verschillende grootte
en ledenprofiel en door een gebrek aan uniformiteit en een onvolledige informatisering van
de werkprocessen.
In zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid (p. 123-135) heeft het Rekenhof de HZIV dan
ook aanbevolen 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.
In dit Boek gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen op
30 juni 2018.
Aanbevelingen van het Boek 2017 (p. 134)

Stand van zaken op 30 juni 2018

De HZIV moet een strategie opstellen voor een Het auditverslag van het Rekenhof werd op
gelijkwaardige dienstverlening door elke gewes- 25 september 2017 besproken op een overlegtelijke dienst.
vergadering met de directieleden van de HZIV
en de gewestelijk beheerders.
Op diezelfde vergadering werd ook een voorstel
van de directie van de gewestelijke diensten besproken om een scheiding door te voeren tussen
een frontoffice en een backoffice. Medewerkers
uit verschillende gewestelijke diensten werken
per domein samen in een team, telkens aangestuurd door een domeincoördinator (domein
uitkeringen, domein geneeskundige verzorging,
domein verzekerbaarheid enz). Ook de functie
van de gewestelijk beheerder wordt herzien.
De eerste fase van het actieplan bestaat uit het
splitsen van de front- en backoffice door het oplijsten van de activiteiten. Ondertussen wordt
gewerkt aan het opstellen van een functieprofiel
front officer. Dat voorstel werd voorgelegd aan
het beheerscomité van 4 oktober 2017 en verder
toegelicht op het beheerscomité van 7 februari 2018.
Begin 2018 werd met de uitvoering ervan gestart.
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Aanbevelingen van het Boek 2017 (p. 134)

Stand van zaken op 30 juni 2018

De HZIV moet de gelijkvormigheid van behandeling tussen de verschillende gewestelijke
diensten garanderen door de werkprocessen
verder te informatiseren.

Bij de hernieuwing van de informaticatoepassingen worden de behandelingsregels opgenomen in de toepassingen en worden a priori
controles opgenomen waar dat mogelijk is. Dit
leidt tot minder verwerpingen en tot een grotere
eenvormigheid in behandeling. De volledige informatisering zal echter pas op langere termijn
gebeuren. Zo zal de toepassing voor de verzekerbaarheid (FDM-Assu) als laatste gemoderniseerd worden, terwijl er momenteel hiervoor
veel papieren documenten gebruikt worden.

De HZIV moet door middel van scanning over- Het voorstel van een gemeenschappelijke backstappen van een papieren naar een elektronisch office houdt ook in dat de gewestelijke diensten
dossier.
over een volledig elektronisch dossier zouden
beschikken, maar dit wordt maar beoogd op
lange termijn. De HZIV kiest echter niet prioritair voor de uitbouw van een elektronisch dossier. De digitale beschikbaarheid van informatie
in de toepassingen neemt wel steeds toe. Zo
wordt in het kader van nieuwe toepassingen de
uitgaande briefwisseling steeds digitaal beschikbaar gesteld. De vraag of het zinvol is om alle
inkomende briefwisseling in te scannen, wordt
in het kader van elke nieuwe toepassing gesteld.
Het beheerscomité van de HZIV zou zicht moe- De gegevens zijn beschikbaar per gewestelijke
ten krijgen op de regionale verschillen binnen de dienst, maar het beheerscomité ontvangt het
dienstverlening.
geconsolideerde overzicht. Het zesmaandelijks
opvolgingsverslag zal wel ingaan op de verschillen tussen de gewestelijke diensten als deze verschillen relevant zijn.

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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