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Samenvatting

Ingevolge de politiehervorming van 2001 werd een eenheidsstatuut ingevoerd voor
de federale en de lokale politie. Deze hervorming ging gepaard met de overdracht
van 7.539 rijkswachters naar de lokale politie. Aan de hand van twee toelagen
zorgde de Staat ervoor dat deze hervorming ﬁnancieel neutraal zou zijn voor de
gemeenten: “toelage I” dekt de sociale kost die samenhangt met de verloning van
de ex-rijkswachters en “toelage II” ﬁnanciert de sociale meerkost die gepaard gaat
met de verschillende toelagen, premies en uitkeringen voortvloeiend uit de toepassing van het nieuwe statuut.
De speciﬁeke ﬁnancieringsmechanismen die de Staat heeft ingesteld om de
hogere lasten te dekken als gevolg van de politiehervorming hebben nadelige
gevolgen voor de sociale zekerheid van de werknemers, die uiteindelijk een deel
van de kost van het engagement van de Staat op zich moet nemen.
Het is immers zo dat de Staat een deel van toelage I heeft geﬁnancierd door
een vermindering van de algemene subsidie die hij toekent aan de RSZ voor het
Globaal Beheer van de werknemers. De vermindering beloopt jaarlijks een bedrag
van ongeveer 18 miljoen euro. Bovendien betaalt de Staat toelage I laattijdig aan
de RSZ-Globaal Beheer, wat gevolgen heeft op de geldelijke middelen ervan.
Voor toelage II wordt het door de Staat toegekende bedrag eveneens afgetrokken
van de algemene subsidie aan het Globaal Beheer van de werknemers. Dit leidt
tot een jaarlijks verlies aan ontvangsten uit sociale bijdragen van 12 miljoen euro.
Bovendien is het forfaitaire bedrag van toelage II dat door de Staat wordt gestort
ruimschoots onderschat, waardoor de sociale zekerheid een deel van de sociale
bijdragen misloopt die zijn verschuldigd op toelagen, premies en uitkeringen van
het politiepersoneel (jaarlijks 13 à 19 miljoen euro voor de periode 2002-2004).
Tot slot beantwoordt de ﬁnancieringswijze van de sociale toelagen I en II niet
aan de normen van budgettaire transparantie vermits deze tussenkomsten subsidies zijn aan de politiezones die niet als dusdanig in de Staatsbegroting zijn
opgenomen.
Op de minister van Begroting en Consumentenbescherming na hebben de betrokken ministers hun standpunt aan het Rekenhof meegedeeld. De minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid herinnert eraan dat de regering het structurele evenwicht in de sociale zekerheid heeft behouden door een globale verhoging
van de alternatieve ﬁnanciering. Hij suggereert echter de oprichting van een
speciﬁek fonds met het oog op de betaling van de bijkomende bijdragen die voortvloeien uit de politiehervorming.
De minister van Binnenlandse Zaken stelt voor de problematiek van de federale
ﬁnanciering van de lokale politie te behandelen in het kader van de nieuwe ﬁnancieringswet van de lokale politie.
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Inleiding

1

Context

Eenheidsstatuut
Ingevolge de politiehervorming en ter uitvoering van de wet van 7 december 19981
werden de rijkswacht, de gemeentelijke politiekorpsen en de gerechtelijke politie
bij de parketten gegroepeerd in een geïntegreerde, op twee niveaus gestructureerde politiedienst. Deze twee niveaus (federaal en lokaal) zijn autonoom en
hangen af van verschillende overheden (de federale Staat en de 196 politiezones).
Deze onafhankelijkheid werd echter afgezwakt door de invoering van functionele
verbanden.
De hervorming leidde tot de invoering van één personeelsstatuut voor alle personeelsleden van de federale en de lokale politie2. Dit eenheidsstatuut is sinds
1 april 2001 van kracht en vormde de absolute voorwaarde om de mobiliteit van
het personeel mogelijk te maken tussen de 196 lokale politiezones onderling of
tussen deze zones en de federale politie.
Voorts werd vanaf 1 april 2001 een nieuwe pensioenregeling ingevoerd voor alle
personeelsleden van de nieuwe politie, zowel van het federale als van het lokale
niveau3.
Overheveling van 7.539 rijkswachters naar de lokale politie
Door de politiehervorming werden 7.539 gewezen rijkswachters overgeheveld
naar de lokale politiezones (een stijging met 38 % ten opzichte van de vroegere
gemeentepolitie). De loonlast voor die politieagenten wordt opgevangen door de
toelagen die de Staat aan de politiezones stort (de “federale toelage”). De overheveling heeft ook invloed op de ontvangsten van de sociale zekerheid.
Onderworpenheid aan de sociale zekerheid
Ondanks de invoering van een eenheidsstatuut, zijn de federale en de lokale politie
niet op dezelfde wijze onderworpen aan de takken van de sociale zekerheid.
Voor de federale politieagenten int de RSZ, zoals in de regeling van de staatsambtenaren, patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor de tak gezondheidszorg en voor de kinderopvang (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten – FCUD). Een persoonlijke bijdrage wordt geïnd voor het Fonds voor
Overlevingspensioenen (Pensioendienst voor de Overheidssector – PDOS). De
overige uitgaven inzake sociale zekerheid (kinderbijslag, beroepsziekten, arbeidsongevallen, pensioenen) vallen rechtstreeks ten laste van de Staat.

1

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus.

2

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten.

3

Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun
rechthebbenden.
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Voor de lokale politieagenten int de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), overeenkomstig de
regeling voor het gemeentepersoneel, sociale bijdragen voor de takken gezondheidszorg, pensioenen, beroepsziekten, kinderbijslag, kinderopvang (FCUD) en
loonmatiging4.
Wat de gezondheidszorg betreft, waarborgt het nieuwe statuut gratis dienstverlening
voor alle personeelsleden van de politie. De Staat staat in voor de terugbetaling
bovenop de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering5.
De minister van Binnenlandse Zaken stelt dat dit laatste geen impact heeft op de
socialezekerheidsuitgaven en dat een gelijkaardig mechanisme bestaat voor het
personeel van de NMBS en de krijgsmacht.

Standpunt van de
betrokken
ministers

Stijging van de sociale bijdragen
De 7539 gewezen rijkswachters die naar de lokale politiezones werden overgeheveld, werden onderworpen aan de algemene regeling van de sociale zekerheid.
Die overheveling heeft geleid tot hogere lasten inzake sociale bijdragen doordat
het aantal onderworpen personen is toegenomen.
Voorts zorgde het nieuwe eenheidsstatuut van de politie ervoor dat nieuwe uitkeringen, premies en vergoedingen werden toegekend en dat uitkeringen die
vroeger waren vrijgesteld nu onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Dat nieuwe
statuut, dat van toepassing is op alle personeelsleden van de lokale politiezones
(gewezen gemeentelijke politieagenten en overgehevelde gewezen rijkswachters),
heeft bijgevolg geleid tot een meerkost op het vlak van de sociale bijdragen door
een uitbreiding van de berekeningsbasis van die bijdragen.

2

Draagwijdte van de audit

Het Rekenhof heeft onderzocht welke ﬁnanciële gevolgen de overheveling van de
gewezen rijkswachters en de invoering van het nieuwe statuut hebben voor de
sociale zekerheid van de werknemers. De bezoldigingen, de werkings- en investeringskosten en het patrimonium dat met die gewezen rijkswachters verbonden is,
komen hier niet aan bod.
In zijn antwoord betreurt de minister van Binnenlandse Zaken dat het Rekenhof
geen melding maakt van de werkgeversbijdragen waarin de Staat heeft voorzien
voor de pensioenvorming van het personeel van de federale politie – hetzij een
jaarlijks bedrag van 80 miljoen euro –, wat volgens hem een meer volledig beeld
van de politiehervorming had kunnen scheppen. Deze tussenkomst van de Staat
valt echter buiten het kader van deze audit.
Wat de lokale politie betreft, heeft de Staat zich ten opzichte van de gemeenten
verbonden de bijkomende ﬁnanciële lasten als gevolg van die politiehervorming ten
laste te nemen. Concreet betekent dit de stijging van de sociale bijdragen die het
gevolg is van de overheveling van de gewezen rijkswachters naar de lokale politie
(sociale toelage I) en van de toepassing van het nieuwe statuut (sociale toelage II).
4

De politiezones sluiten contracten met de privésector af om de risico’s in samenhang met arbeidsongevallen te dekken.

5

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, deel 10 en artikel 87 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere
bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

8
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Het Rekenhof heeft onderzocht wat de impact is van de maatregelen die de Staat
heeft genomen om die verbintenis na te leven, op de ﬁnanciering van zowel het
Globaal Beheer van de sociale zekerheid der werknemers als de andere takken
van de sociale zekerheid. Het wilde daarbij meer bepaald nagaan welke entiteit
uiteindelijk de bijkomende lasten draagt als gevolg van de politiehervorming.
Tot slot onderstreept het Rekenhof dat alle personen waarmee de vertegenwoordigers van het Rekenhof in contact kwamen bij deze opdracht, perfect hebben
meegewerkt aan de realisatie van deze audit.

3

Tegensprekelijk debat

Het onderzoek werd op 29 maart 2006 aangekondigd bij de betrokken ministers.
Het voorontwerp van verslag werd op 11 oktober 2006 toegestuurd aan de administrateur-generaal van de RSZPPO, de administrateur-generaal van de RSZ, de
voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.
De standpunten van de RSZPPO, de RSZ en de FOD Binnenlandse Zaken werden
opgenomen in het ontwerpverslag dat op 7 februari 2007 werd toegezonden aan
de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Begroting en Consumentenbescherming, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister
van Pensioenen.
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen
hebben respectievelijk op 5 en 8 maart 2007 geantwoord.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 13 april 2007 geantwoord nadat
hem op zijn vraag een verlenging van de antwoordtermijn werd toegestaan.
De minister van Begroting en Consumentenbescherming heeft niet geantwoord.
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Hoofdstuk 1
Sociale kosten van de overheveling van de gewezen rijkswachters
naar de lokale politiezones (“sociale toelage I”)

De overheveling van 7.539 gewezen rijkswachters naar de 196 lokale politiezones
heeft geleid tot extra uitgaven voor die zones op het vlak van bezoldigingen, werkingskosten en sociale bijdragen6.
Dit hoofdstuk handelt over de tussenkomst van de Staat in verband met de verhoging van de sociale basisbijdragen als gevolg van het toegenomen aantal onderworpen personen. De bijdragen op de toelagen en premies die voortvloeien uit
het nieuwe politiestatuut worden onderzocht in het volgende hoofdstuk.

1.1

Doel van sociale toelage I

Om de begroting van de gemeenten niet te bezwaren, heeft de Staat zich ertoe
verbonden niet enkel de bezoldiging van de overgehevelde rijkswachters ten laste
te nemen (via een “federale toelage” voor elke politiezone), maar ook de sociale
bijdragen in samenhang met die overheveling (“sociale toelage I”).
Wat sociale toelage I betreft, bepaalde de wet tot organisatie van de politiehervorming oorspronkelijk, net zoals voor de federale toelage, dat een toelage ten
laste van de federale begroting zou worden toegekend aan de politiezones7 8. De
programmawet van 24 december 2002 bepaalde dat die tussenkomst van de
Staat toegekend wordt in de vorm van een globale toelage die rechtstreeks aan
de RSZPPO wordt gestort en die wordt afgehouden van de opbrengst van de
btw-ontvangsten, zonder dat hiervoor kredieten in de uitgavenbegroting van de
Staat worden ingeschreven9.
De wet van 6 mei 2002 splitst sociale toelage I op in een geheel van toelagen
bestemd om de volgende sociale lasten te dekken10:

6

•

de loonmatigingsbijdrage bepaald in artikel 38, § 3bis, van de wet van
29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers (artikel 10);

•

de last voortvloeiend uit de werkgeversbijdrage inzake gezondheidszorg en
de bijzondere bijdrage voor kinderopvang bestemd voor het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) (artikel 11);

•

de last die voortvloeit uit de toepassing van de wetgeving inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten (artikel 12);

•

de last die voortvloeit uit de toepassing van de wetgeving inzake kinderbijslag (artikel 13);

Koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, 1e lid, van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.

7

Artikel 41 van de bovenvermelde wet van 7 december 1998.

8

Programma 90/1 “federale toelage” van de begroting “Federale politie en geïntegreerde werking”.

9

Artikel 190 van de programmawet (I) van 24 december 2002.

10

Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie
en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid.

10
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•

de last die voortvloeit uit de toepassing van de wetgeving inzake pensioenen
(artikel 13bis);

•

de last van tussenkomsten van de zones in de gemeenschappelijke sociale
dienst (artikel 14).

De koning legt de bedragen van die toelagen vast en bepaalt de modaliteiten voor
de verdeling ervan onder de verschillende politiezones11.

1.2

Bedrag van de toelage

Sociale toelage I situeert zich in de orde van 90 miljoen euro per jaar. Ze wordt
berekend op basis van de op 1 januari 2002 vastgelegde loonmassa van de effectief overgehevelde gewezen rijkswachters, om een juiste weergave te zijn van de
realiteit op het terrein, rekening houdend met de graad, de anciënniteit, enz. Het
bedrag moet overigens geïndexeerd worden.
Eerste toelage (2002)
In een eerste fase werd sociale toelage I voor het jaar 2002 bij koninklijk besluit van
24 december 200112 vastgelegd op 89,5 miljoen euro.
Tijdens de overgangsperiode die werd ingesteld voor de invoering van het pensioenfonds van de geïntegreerde politie tussen 1 april 2001 en 31 december 2002, werd
het bedrag van de sociale toelage voor het jaar 2002 evenwel logischerwijze teruggebracht van 89,5 naar 42,4 miljoen euro; zo werden de lasten van de pensioenbijdragen van de gewezen rijkswachters buiten beschouwing gelaten13. Gedurende die
periode werden de pensioenbijdragen van de gewezen rijkswachters immers niet
gestort aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie maar wel aan het Fonds
voor Overlevingspensioenen van de Administratie van Pensioenen (nu de Pensioendienst voor de Overheidssector – PDOS).
Het koninklijk besluit van 26 februari 2003 heeft sociale toelage I voor 2002 deﬁnitief vastgelegd op 43,1 miljoen euro14.
Jaarlijkse toelagen 2003-2006
Voor 2003 heeft het koninklijk besluit van 6 januari 2003 het bedrag van sociale toelage I vastgelegd op 90,2 miljoen euro15. Het verslag aan de koning in verband met
dat besluit preciseert dat die toelage overeenstemt met 37,31 %16 van de som van
twaalf keer de wedden van januari 2002 van de gewezen rijkswachters, berekend
volgens de gezondheidsindex op basis van de maand december 2002. Het totale
bedrag van de toelage omvat reeds een indexaanpassing van 1,3 % voor het jaar 2003.
Voor 2004 is het bedrag van de sociale toelage I hetzelfde als dat van 2003 en het

11

Artikel 16 van de wet van 6 mei tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, zoals vervangen door
artikel 9 van de programmawet van 2 augustus 2002.

12

Koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende toekenning aan de politiezones voor het jaar
2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen.

13

Koninklijk besluit van 20 maart 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001.

14

Koninklijk besluit van 26 februari 2003 houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar
2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen. Artikel 3 van dat besluit heft het besluit van 24 december 2001
op.

15

Koninklijk besluit van 6 januari 2003 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003.

16

Deze 37,31 % stemmen overeen met de som van de bijdragen voor de takken gezondheidszorg
(3,80 %), kinderopvang (0,05 %), kinderbijslag (5,25 %), beroepsziekten (0,17 %), loonmatiging
(6,19 %), pensioenen (20,00 %), arbeidsongevallen (1,7 %) en voor de sociale dienst van de politie
(0,15 %).
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wordt niet geïndexeerd17. In 2005 werd de bevriezing van de indexering opgeheven
en werd het bedrag van de toelage op 91,5 miljoen euro gebracht18. Het koninklijk
besluit van 23 november 2006 heeft sociale toelage I voor 2006 vastgelegd op
93,3 miljoen euro.19

1.3

Verdeling van de toelage onder de politiezones

De RSZPPO ontvangt sociale toelage I voor rekening van de politiezones. Vervolgens wordt het aandeel van die toelage dat aan elke zone wordt toegewezen, in
mindering gebracht van het totaalbedrag van de bijdragen die elk van die zones
verschuldigd is op basis van hun bijdragenaangifte.
Aanvankelijk was het de bedoeling om maandelijks de verdeling van de toelage
onder de zones te berekenen op basis van de verhouding tussen de vaste bezoldigingen van de gewezen rijkswachters die aan een zone waren toegewezen en de
vaste bezoldiging van het totaal van de 7.539 gewezen rijkswachters20. Men is van
deze methode afgestapt en heeft een mechanisme ingesteld waarbij de toelage
onder de zones wordt verdeeld a rato van 10 % volgens de KUL-norm21 en 90 %
volgens de looncoëfﬁciënt van de maand augustus 200222. De verdeelsleutel evolueert progressief in het voordeel van de KUL-norm om de gevolgen van de pensionering van de gewezen rijkswachters te verhelpen en om de toelage te bestendigen.
Voor 2005 werd de verdeling van de toelage in het koninklijk besluit van 1 april 2006
vastgelegd voor 15 % volgens de KUL-norm en voor 85 % op basis van de looncoëfﬁciënt van de maand augustus 200523.
De toepassing van een solidariteitsmechanisme wijzigt de verdeling van sociale toelage I onder de zones bovendien. Deze solidariteit komt ten goede aan de zones
waarin gemeenten liggen die ten tijde van de hervorming slechts een beperkte
gemeentepolitie hadden uitgebouwd en die daarenboven niet over aanzienlijke ﬁscale
mogelijkheden uitgedrukt in belastbaar inkomen per inwoner beschikken.
Er wordt een nieuw ﬁnancieringsmechanisme voor de lokale politie onderzocht24. Dit
mechanisme zou het mogelijk moeten maken de federale toelagen aan de zones te
bepalen aan de hand van geheractualiseerde criteria aangezien de KUL-norm van
1999 dateert.
17

Koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2004.

18

Koninklijk besluit van 1 april 2006 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2005.

19

Koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de
meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2006.

20

Koninklijk besluit van 24 december 2001 opgeheven en vervangen door het besluit van 26 februari 2003 houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter
compensatie van de sociale bijdragen aan sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen.

21

De KUL-norm (Katholieke Universiteit Leuven) die wordt gebruikt als verdeelsleutel voor de ﬁnanciële middelen, werd opgesteld door deskundigen van die universiteit. Ze heeft tot gevolg dat aan
elke gemeente of aan elke zone een wetenschappelijk bepaalde politiecapaciteit wordt toegekend
gelet op objectieve parameters (waaronder het aantal inwoners, het aantal vastgestelde criminele
feiten, percentage bescheiden woningen, …). Deze norm werd vervolgens gebruikt als verdeelsleutel voor de ﬁnanciële middelen die aan de zones worden toegekend. De KUL-normen in verband met de verschillende zones zijn opgenomen in een tabel als bijlage bij de mededeling van de
minister van Binnenlandse Zaken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2001.

22

Bovenvermeld koninklijk besluit van 6 januari 2003. Deze looncoëfﬁciënt wordt berekend op basis
van de verhouding tussen de vaste loonmassa van de maand augustus 2002 van de naar de politiezone overgehevelde leden in vergelijking met de loonmassa van de maand augustus 2002 van het
volledige operationele federale personeel.

23

Koninklijk besluit van 1 april 2006 houdende toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2005.

24

Ministerraad van 1 april 2004.
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Standpunt van de
betrokken
ministers

De minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkt met betrekking tot dit ﬁnancieringsmechanisme dat de onevenwichten tussen de gemeenten voornamelijk het
gevolg zijn van de al dan niet geleverde lokale inspanningen. Hij is van mening dat
er tal van voorbeelden zijn van een “kwaliteitsvolle uitbouw met weinig ﬁnanciële
armslag” of omgekeerd.

1.4

Financieel parcours van de toelage

Sociale toelage I wordt toegekend aan de RSZPPO, die de door de politiezones
verschuldigde sociale bijdragen int. Aangezien de RSZPPO sinds 1997 in het
Globaal Beheer van de sociale zekerheid der werknemers werd geïntegreerd,
draagt de RSZPPO aan dit Globaal Beheer het aandeel over van sociale toelage I met betrekking tot de loonmatigingsbijdragen en de bijdragen voor gezondheidszorg.
De andere bijdragen die door sociale toelage I ten laste worden genomen, worden
respectievelijk gestort aan het Fonds voor Beroepszieken (FBZ), aan het Fonds
voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD), aan de sociale dienst van de
politie en aan het Fonds voor de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie (FPGP).
De opbrengst van de bijdragen met betrekking tot de kinderbijslag wordt bovendien behouden door de RSZPPO, die deze tak van de sociale zekerheid beheert.

1.5
1.5.1

Problemen in samenhang met sociale toelage I
Tenlasteneming van de loonmatigingsbijdrage

Er wordt eraan herinnerd dat gedurende de jaren 1984, 1985 en 1986 een systeem
van loonmatiging werd toegepast waarbij de indexaanpassing van de lonen werd
beperkt tot 2 %. De werkgevers stortten dan aan de sociale zekerheid het aandeel
van de bezoldigingen dat overeenstemde met die indexsprongen, vermeerderd
met de werkgeversbijdragen hierop. Dat systeem werd in 1987 vervangen door
een socialezekerheidsbijdrage, loonmatigingsbijdrage genoemd, gelijk aan de som
van 5,67 % van het loon van de werknemers en 5,67 % van het bedrag van de
verschuldigde werkgeversbijdragen25. De wet van 29 juni 1981 bepaalt dat de
opbrengst van die bijdrage wordt gebruikt voor de ﬁnanciering van de socialezekerheidsstelsels van de werknemers.
Sinds de overgehevelde gewezen rijkswachters in de lokale politie zijn geïntegreerd, zijn ze onderworpen aan de regels van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en dus ook aan die loonmatigingsbijdrage. Voordien waren ze ervan vrijgesteld als personeel dat rechtstreeks ten
laste van de staatsbegroting viel.
De Staat heeft zich, via artikel 10 van de wet van 6 mei 2002, ertoe verbonden om
via sociale toelage I de kosten van de loonmatigingsbijdrage voor de gewezen
rijkswachters te dragen, die op 14,7 miljoen euro per jaar werden geraamd26.

25

Artikel 38, § 3bis, van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers ingevoegd door de programmawet van 30 december 1988.

26

DOC 50-1519/003, verslag namens de commissie voor de Sociale Zaken in verband met het wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.
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Artikel 34 van diezelfde wet voorziet echter in een vermindering van de algemene
subsidie van de Staat aan het Globaal Beheer van de werknemers voor een
bedrag dat gelijk is aan die tegemoetkoming.
Het Rekenhof stelt vast dat die vermindering erop neerkomt dat die ontvangst
niet naar het Globaal Beheer van de werknemers gaat27.
Het Rekenhof heeft bovendien opgemerkt dat, bij de toepassing van het hierboven
beschreven compensatiemechanisme de subsidie aan het Globaal Beheer van de
werknemers sinds 2002 elk jaar werd verminderd met een hoger bedrag dan het
bedrag dat overeenstemt met de loonmatiging van de gewezen rijkswachters. De
vermindering bedroeg in casu geen 14,7 miljoen (bedrag van de loonmatigingsbijdrage voor de gewezen rijkswachters op de lonen) maar wel 18,1 miljoen euro.
Dat laatste bedrag omvat 3,4 miljoen euro aan loonmatigingsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen die geen rol spelen bij de berekening.
Het Rekenhof onderstreept dat de wettelijke bepaling, die de aan de sociale
zekerheid der werknemers toegekende subsidie vermindert met het bedrag van
de loonmatigingsbijdrage van de gewezen rijkswachters, die door de Staat zal
worden gedragen, ertoe leidt dat deze ontvangst (ongeveer 15 miljoen euro per
jaar sinds 2002) niet naar het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de
werknemers gaat. Het Globaal Beheer van de sociale zekerheid draagt bijgevolg
de kost van het engagement van de Staat.
Bovendien blijkt dat de vermindering van de toelage, die sinds 2002 wordt toegepast (zowat 18 miljoen euro), hoger ligt dan het aandeel in de sociale toelage
die de Staat toekent voor de loonmatiging (nagenoeg 15 miljoen euro).

1.5.2

Geen regelmatige storting van de toelage

Sinds de doorvoering van de politiehervorming, hebben de koninklijke besluiten
tot vastlegging van sociale toelage I altijd vertraging gehad, met uitzondering van
het jaar 2003.
De FOD Binnenlandse Zaken speciﬁceert dat de vertraging in de totstandkoming
van de diverse besluiten met betrekking tot de ﬁnanciering wordt veroorzaakt
door de loodzware verplichte adviesprocedure die pas kan worden aangevat na
goedkeuring van de vereiste bedragen in de begroting (Inspectie van Financiën,
adviesraad burgemeesters, administratieve en begrotingscontrole).
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verbindt zich ertoe zijn collega-ministers te contacteren om de huidige procedure voor de toekenning van de
dotaties inzake sociale zekerheid van de lokale politie te versnellen.

Standpunt van de
betrokken
administraties

Standpunt van de
betrokken
ministers

De minister van Binnenlandse Zaken stelt dat de late doorstorting het gevolg is van
het door de wetgever ingestelde parcours voor totstandkoming van de koninklijke
besluiten. Hij stelt voor de wettelijke basis voor de uitbetaling aan de RSZPPO in
de nieuwe ﬁnancieringswet te leggen zodat er geen preﬁnanciering meer is vereist.
De laattijdige publicatie van de koninklijke besluiten tot vastlegging van de dotatie
heeft gevolgen gehad voor de storting van de toelage door de Schatkist aan de
RSZPPO.

27

Het Rekenhof heeft dat probleem aangekaart in een artikel over de recente evolutie van de
sociale zekerheid vanuit organisatorisch en ﬁnancieel oogpunt. Zie het 160e Boek van het Rekenhof,
opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, deel I, zitting
2003-2004.
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Zo werd de toelage voor 2002 van 43,1 miljoen euro gestort in april 2003, aangezien
het koninklijk besluit tot vastlegging van het deﬁnitief bedrag in februari 2003 werd
genomen. De toelage voor 2004, waarvan het koninklijk besluit in december 2004
werd genomen, werd eind november 2004 a rato van 11/12e van de begroting
gestort, terwijl het saldo in december 2004 werd vereffend28.
Deze problematiek stelde zich in 2005 opnieuw omdat het koninklijk besluit met
betrekking tot die toelage in april 2006 werd genomen.

Doordat de toelage laattijdig of niet werd gestort, moest de RSZPPO de naar de
socialezekerheidsinstellingen overgedragen bedragen preﬁnancieren.
Gezien de problemen in 2005, machtigde het beheerscomité van de RSZPPO in
zijn vergadering van 10 oktober 2005 de rijksdienst om de in de loop van de eerste
negen maanden van het jaar gepreﬁnancierde bedragen te recupereren door van
de gestorte bedragen aan het Globaal Beheer, aan het Fonds voor Beroepsziekten,
aan de sociale dienst van de geïntegreerde politie en aan het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten het gedeelte van sociale toelage I dat hen toekomt
in mindering te brengen.
De rijksdienst raamde het verlies van de RSZPPO ingevolge de vertraging bij de
storting van de toelage door de Staat van 2002 tot 2005 op 3,8 miljoen euro.
Om de gepreﬁnancierde bedragen te recupereren baseerde de RSZPPO zich echter
op de verdeling tussen de takken zoals bepaald in het koninklijk besluit van
24 december 200129. Sindsdien werden er echter nieuwe berekeningsmodaliteiten
gedeﬁnieerd in het verslag aan de koning van het koninklijk besluit van 6 januari 200330. De besluiten in verband met de toekenning van de latere toelagen verwijzen trouwens naar die nieuwe berekeningswijze. De toepassing van de oude verdeelsleutel leidde ertoe dat het Globaal Beheer van de werknemers werd benadeeld.
Dit werd in april 2006 rechtgezet met de storting van sociale toelage I voor 2005,
waardoor de overdrachten aan de betrokken instellingen konden gebeuren.
Op het moment dat de audit werd uitgevoerd (juni 2006), trok de RSZPPO, in
afwachting van de storting van de sociale toelage voor het jaar 2006, maandelijks
het aandeel van de sociale toelage voor de instellingen af van de aan hen verschuldigde bedragen, op basis van dezelfde foute berekeningsbasis.31
Standpunt van de
betrokken
administraties

In verband met het verkeerde aftrekmechanisme dat bij de overdrachten wordt
toegepast, oordeelt de RSZPPO dat de verdeelsleutels die in het verslag aan de
koning bij het koninklijk besluit van 6 januari 2003 zijn vastgelegd ook voor betwisting vatbaar en niet altijd even transparant zijn.
De RSZPPO wenst te onderstrepen dat er geen sprake zou zijn van recuperatie
indien de Staat binnen de termijnen aan zijn wettelijke verplichtingen zou tegemoetkomen.

28

Op aandringen van de RSZPPO gebeurde de betaling vóór de afkondiging door de koning.

29

Koninlijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning aan de politiezones voor het
jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen.

30

Koninklijk besluit van 6 januari 2003 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003.

31

In zijn antwoord ging de minister van Binnenlandse Zaken ervan uit dat het Rekenhof hier de verdeling tussen de politiezones bedoelde terwijl het in dit punt ging om de verdeling van de dotatie
tussen de verschillende takken van de sociale zekerheid.
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Gezien de ﬁnanciële impact op het Globaal Beheer van de werknemers en op
de andere socialezekerheidsinstellingen die de vertraging bij de storting van
sociale toelage I door de Staat met zich meebrengt, formuleert het Rekenhof de
aanbeveling dat het koninklijk besluit in verband met het bedrag en de verdelingsmodaliteiten van de sociale toelage onder de politiezones tijdig zou worden
genomen.
Het verkeerde aftrekmechanisme dat door de RSZPPO voor de overdrachten
wordt gebruikt, zou bovendien moeten worden herzien.
De uitvoering van de eerste aanbeveling zou voor het overige moeten leiden tot
een lager aantal regularisaties door de RSZPPO in het beheer van de bijdrageaangiftes.
Ook zou het bedrag van de maandelijkse voorschotten van door de zones verschuldigde bijdragen precies kunnen worden vastgesteld. De politiezones betalen
maandelijks immers slechts nettobedragen na aftrek van het maandelijkse aandeel van sociale toelage I waarop ze recht hebben. Het eerste voorschot van het
trimester van een jaar, dat in november wordt vastgesteld en aan de politiezones
wordt gefactureerd in december van het voorgaande jaar, impliceert dus dat het
bedrag van de toelage toegekend aan de zone tijdig is gekend.

1.6

Conclusie

Met de politiehervorming werden gewezen rijkswachters naar de politiezones
overgeheveld waardoor zij onder de sociale zekerheid van de werknemers kwamen
te staan. De Staat heeft zich tegenover de politiezones ertoe verbonden om de
kosten van die overheveling te dragen.
De bezoldiging van die politieagenten gebeurt door een rechtstreekse toelage (de
federale toelage) van de Staat aan elke politiezone, maar het vergoeden door de
Staat van de nieuwe sociale bijdragen voor die politieagenten gebeurt via een
globale toelage (de sociale toelage I) aan de sociale zekerheid, waarbij deze laatste de door elke politiezone verschuldigde bijdragen moet verminderen met het
aandeel van de voor die zone bestemde toelage.
Het complexe ﬁnancieringsmechanisme van de toelage heeft tot de onderstaande
gevolgen geleid.
Enerzijds heeft de Staat de algemene toelage voor de sociale zekerheid van de
werknemers verminderd met het aandeel in sociale toelage I voor de loonmatigingsbijdragen van de overgehevelde gewezen rijkswachters. Die ontvangsten voor een bedrag van 15 miljoen euro per jaar komen dus niet ten goede aan
het Globaal Beheer van de werknemers. Hierbij komt nog een bedrag van zowat
3 miljoen euro per jaar doordat de vermindering van de toelage, die sinds 2002
wordt toegepast, hoger ligt dan het aandeel in de sociale toelage die de Staat
toekent voor de loonmatiging.
Anderzijds worden de koninklijke besluiten tot vaststelling van sociale toelage I
met vertraging genomen, waardoor de RSZPPO verplicht is om de bijdrageontvangsten te preﬁnancieren en talrijke regularisaties door te voeren in het bijdragebeheer van de politiezones.
Tot slot beantwoordt het toegepaste mechanisme niet aan de normen voor budgettaire transparantie, vermits de staatstoelage eigenlijk een toelage voor de verschillende politiezones is die niet als dusdanig in de staatsbegroting is opgenomen.
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Standpunt van de
betrokken
administraties

De RSZPPO onderschrijft volledig de verschillende vaststellingen in verband met
sociale toelage I. De rijksdienst bevestigt dat de sociale zekerheid van de werknemers wordt benadeeld door de berekeningsmodaliteiten van toelage I, door de
vertraging waarmee de RSZPPO deze toelage overdraagt en door de keuze (door
de RSZPPO) voor een verdeelsleutel die nadelig is voor het Globaal Beheer.
Wat betreft de verdeling van sociale toelage I onder de politiezones, merkt de
RSZPPO het volgende op:
•

Het gaat om een ongebruikelijke regeling en in strijd met de algemene
wettelijke principes, die stellen dat enkel de werkgever verantwoordelijk
is voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen. Voor het innen van
de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen voor de politiezones moet de
RSZPPO zich dus richten tot twee instanties: de lokale politiezone enerzijds, de federale overheid anderzijds.

•

Het systeem bemoeilijkt de administratieve processen binnen de RSZPPO:
–

De berekening van de voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen
is normalerwijze het resultaat van een automatische berekening. Doordat sociale toelage I per politiezone in mindering moet gebracht worden, is echter een manuele tussenkomst vereist voor die gevallen.

–

Het bedrag van sociale toelage I wordt bij koninklijk besluit vastgelegd.
De ervaring leert dat dit koninklijk besluit met heel veel vertraging
gepubliceerd wordt. De RSZPPO moet zich bij de berekening van de
voorschotten dan ook baseren op bedragen van de vorige jaren die dan
achteraf moeten geregulariseerd worden.

De RSZPPO besluit dat het aangewezen zou zijn dat sociale toelage I rechtstreeks aan de politiezones zou worden gestort, waarbij deze het totaal van de
sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Standpunt van de
betrokken
ministers

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid erkent dat de vaststellingen
van het Rekenhof correct zijn en dat de ﬁnanciering van sociale toelage I gepaard
ging met een vermindering van de klassieke dotatie die bestemd is voor het
Globaal Beheer van de werknemers.
De minister onderstreept echter dat de vaststellingen met betrekking tot het
nadeel dat de sociale zekerheid lijdt, slechts opgaan als alle andere factoren gelijk
blijven. Dit is echter niet het geval vermits de middelenderving van de sociale
zekerheid ingevolge de vermindering van de dotatie aan het globaal beheer werd
gecompenseerd door een verhoging van de alternatieve ﬁnanciering.
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Hoofdstuk 2
Sociale meerkosten als gevolg van de politiehervorming
(“sociale toelage II”)

De toepassing van het nieuw eengemaakt politiestatuut heeft tot gevolg dat
nieuwe toelagen, premies en vergoedingen worden toegekend, waarop bijdragen
verschuldigd zijn. Bovendien moeten voortaan, ingevolge de toepassing van het
nieuwe statuut, bijdragen worden betaald op toelagen die vroeger niet onderhevig
waren aan bijdragen. Overeenkomstig artikel 30, § 2, 4° van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 zijn immers alle toelagen, premies en vergoedingen waarvan de toekenningsmodaliteiten na 1 augustus 1990 werden vastgelegd, onderworpen aan bijdragen. De overheveling van de 7.539 rijkswachters naar het lokale
niveau heeft daarenboven tot gevolg gehad dat de op de toelagen, premies en
vergoedingen verschuldigde bijdragen zijn gestegen.
Deze hervorming heeft zich dus vertaald door een aanzienlijke stijging van de
basis waarop de bijdragen worden berekend die verschuldigd zijn op de toelagen,
premies en vergoedingen.
De FOD Binnenlandse Zaken onderstreept dat het aantal nieuwe toelagen dat de
hervorming met zich heeft meegebracht laag is en dat de stijging van de bijdragen
hoofdzakelijk te wijten is aan het feit dat alle toelagen, premies en vergoedingen,
inclusief de reeds bestaande, voortaan aan een bijdrage onderhevig zijn doordat
ze in het nieuwe statuut zijn opgenomen.

2.1

Standpunt van de
betrokken
administraties

Bijdragen die worden gedragen door de politiezones

Om de begroting van de gemeenten niet zwaarder te belasten, werd beslist de
tegemoetkoming van de politiezones in de socialezekerheidsbijdragen te beperken tot het bedrag van de toelagen, premies en vergoedingen die vóór de hervorming werden gedragen (jaar 2000). De Staat neemt in principe alle kosten boven
dat maximumbedrag ten laste, wat neerkomt op de sociale meerkosten (“sociale
toelage II”).
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 mei 2002 dat werd genomen ter
uitvoering van de wet van 6 mei 2002 werden bijdragenmaxima berekend per politiezone32. Het totaal bedrag van die bijdragenmaxima bedraagt 2,8 miljoen euro voor
2000. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

2.2

Door de Staat gedragen bijdragen

Basisprincipe van sociale toelage II
De Staat heeft zich ertoe verbonden de lasten boven het maximumbedrag van de
bijdragen gedragen door de politiezones te compenseren. Het bovenvermeld
koninklijk uitvoeringsbesluit legt de modaliteiten vast voor het bepalen van de
meerkost. Deze meerkost stemt overeen met het verschil tussen het bedrag van

32

Het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het
gedeelte van de socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones.
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de werkgeversbijdragen33 inzake sociale zekerheid op de toelagen, premies en
vergoedingen die elke politiezone voor een jaar is verschuldigd, en het maximumbedrag dat in 2000 verschuldigd was op de toelagen, premies en vergoedingen
van de lokale politiekorpsen gedeﬁnieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van
14 mei 2002. Terwijl het maximumbedrag voor het jaar 2000 2,8 miljoen euro
bedraagt, worden de bijdragen die voor 2002 verschuldigd zijn op de toelagen,
premies en vergoedingen geraamd op 33 miljoen, wat neerkomt op sociale meerkosten van nagenoeg 30 miljoen euro.
Door deze berekening draagt de Staat de volgende lasten:
•

de kosten van de bijdragen voor de toelagen, premies en vergoedingen van
de overgehevelde gewezen rijkswachters (7.539 personen);

•

zoals blijkt uit de parlementaire debatten34: de kosten van de bijdragen met
betrekking tot de nieuwe toelagen, premies en vergoedingen die voortvloeien
uit het nieuwe statuut;

•

de bijdragen in verband met de toelagen, premies en vergoedingen van
dezelfde aard als deze welke zich reeds in de vroegere statuten bevonden,
maar die het nieuwe statuut heeft overgenomen;

•

de bijdragen die ingevolge de hervorming zijn verschuldigd voor prestaties
die vroeger waren vrijgesteld, in hoofdzaak voor het vastbenoemde personeel van de vroegere gemeentepolitie.

De berekeningswijze die werd gekozen om de sociale meerkosten vast te leggen,
zorgt er dus voor dat de Staat lasten draagt die niet strikt samenhangen met de
politiehervorming:
•

toelagen, premies en vergoedingen van dezelfde aard als deze die reeds in
het vroegere statuut bestonden en waarop reeds bijdragen verschuldigd
waren, maar die in het nieuwe statuut zijn opgenomen en dus niet van nieuwe
aard zijn35;

•

lasten die samenhangen met een gewone verhoging van het aantal toelagen,
premies en vergoedingen;

•

de stijging van de toelagen, premies en vergoedingen als gevolg van het
hoger aantal politiemensen.

Die berekeningswijze zou in de toekomst ook kunnen leiden tot een toename van
deze meerkost. Aangezien er maximumbedragen zijn voor het referentiejaar 2000,
doet elke stijging van de toelagen ten opzichte van 2000 die meerkost toenemen.
Bovendien leidt elke nieuwe toelage tot een toename van de lasten.
In die zin kan het mechanisme ook bijdragen tot een gedeeltelijke deresponsabilisering van de politiezones, die er niet toe gehouden zijn alle gevolgen te dragen in
termen van sociale bijdragen, premies, toelagen en uitkeringen voor hun personeel.

33

De toelagen, premies en vergoedingen die in aanmerking worden genomen, zijn deze welke verschuldigd zijn met toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

34

DOC 50-1519/003, Verslag namens de commissie voor de Sociale Zaken.

35

Voor de vastbenoemde lokale politieagenten gaat het met name om de vergoeding voor de kennis
van de tweede landstaal als artikel 30, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
genomen ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet van toepassing is.
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Storting van een forfaitair bedrag door de Staat
Een paar maanden na de inwerkingtreding van de wet van 6 mei 2002 en hoewel
het systeem van het maximumbedrag erin voorzag dat de Staat een jaarlijks variërende toelage zou storten, bepaalde de programmawet van 2 augustus 2002 dat de
tussenkomst van de Staat zou gebeuren op basis van een jaarlijks forfaitair bedrag,
namelijk een bijzondere toewijzing van de alternatieve ﬁnanciering voor een bedrag
van 10,5 miljoen euro aan de RSZ-Globaal Beheer van de werknemers36 (waarvan
4,3 miljoen voor de gewezen rijkswachters en 6,2 miljoen voor de gemeentelijke
politieagenten). Voor deze toelage bestaan dus ook geen kredieten in de staatsbegroting.
De forfaitaire aard van de tussenkomst van de Staat druist in tegen de deﬁnitie
van de meerkost zoals vermeld in het bovenvermeld besluit van 14 mei 2002. Het
vermijdt echter wel dat de tussenkomst van de Staat na verloop van tijd een
belangrijke stijging ondervindt ingevolge de bovenvermelde berekeningsmethode
van de meerkost.
Volgens de cijfers van de RSZPPO berekend op basis van de bijdrageaangiftes
bedraagt de meerkost voorlopig 30 miljoen voor 2002, 29 miljoen voor 2003 en
24 miljoen voor 2004 en bedraagt de forfaitaire tussenkomst van de Staat daarvoor slechts 10,5 miljoen euro37. Daaruit volgt dat een groot deel (13 à 19 miljoen euro) van de sociale bijdragen op premies, toelagen en uitkeringen van de
lokale politieagenten noch door de zones, noch door de Staat wordt gedragen38.
Het Rekenhof stelt tot besluit vast dat het mechanisme van de forfaitaire tussenkomst van de Staat ertoe heeft geleid dat de sociale zekerheid van de werknemers
sinds 2002 verstoken blijft van een groot bedrag aan sociale bijdragen, verschuldigd op de premies, toelagen en uitkeringen van de lokale politieagenten. Het
gaat hierbij om 13 à 19 miljoen euro per jaar.
Wat sociale toelage II betreft, neemt de minister van Binnenlandse Zaken kennis
van de vaststelling van het Rekenhof met betrekking tot de tekortschatting maar
stelt dat hij niet om een aantal feiten heen kan. Zo onderstreept hij dat hij als lid
van de uitvoerende macht de wet nauwgezet uitvoert en dat hij geen kennis had
van de concrete cijfergegevens uit het verslag. Hij gaat er dan ook van uit dat het
onmogelijk was hierin enig initiatief te nemen – zo de noodzaak daartoe zou
bevestigd worden. Wat de impact van deze tekortschatting op het Globaal Beheer
betreft, stelt de minister dat dit aspect tot de bevoegdheid van de minister van
Sociale Zaken behoort.

36

Artikelen 7 tot 9.

37

Naar aanleiding van het onderzoek van de begroting 2004 heeft het Rekenhof overigens het risico
van die onderschatting van de tussenkomst van de Staat aan de kaak gesteld – Commentaar en
opmerkingen bij de ontwerpen van aangepaste staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bij
de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2004, Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 18 november 2003.

38

In 2002 wordt het geheel van verschuldigde bijdragen, voor een bedrag van 33 miljoen euro, enkel
gedekt door de tussenkomst van de zones (beperkt tot ongeveer 3 miljoen euro) en door de forfaitaire tussenkomst van de Staat van ongeveer 11 miljoen euro, waardoor dus 19 miljoen euro ongedekt blijft. De totale bijdragen bedragen voorlopig 32 miljoen euro in 2003 en 27 miljoen euro in
2004, hetzij een gederfde som van respectievelijk 18 en 13 miljoen euro. Het gaat hier om voorlopige bedragen, aangezien er nog diverse regularisaties moeten worden doorgevoerd.
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Financieel parcours van de toelage
In tegenstelling tot sociale toelage I die aan de RSZPPO wordt gestort en onder
de verschillende takken van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten wordt verdeeld, wordt sociale toelage II overgedragen aan
de RSZ-Globaal Beheer.
Het Rekenhof stipt aan dat, doordat de volledige sociale toelage II naar de RSZGlobaal Beheer wordt overgedragen, de kinderopvang (FCUD) en de takken van
de kinderbijslag en beroepsziekten van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – die geen deel uitmaken van dat Globaal Beheer – het deel van de
toelage dat hen zou moeten toekomen, mislopen.

2.3

Financieringsmechanisme van de meerkosten door de Staat

De tenlasteneming door de Staat van de sociale meerkosten met betrekking tot de
toelagen, premies en vergoedingen gebeurt concreet, zoals hiervoor werd beschreven, door een stijging van het bedrag van de alternatieve ﬁnanciering a rato van
10,5 miljoen euro per jaar, die wordt gestort aan het Globaal Beheer van de werknemers39.
Net zoals de techniek die werd toegepast voor de loonmatigingsbijdrage die voor
de gewezen rijkswachters was verschuldigd, voorziet de wet echter ook in een
vermindering van de subsidie aan het Globaal Beheer van de werknemers voor
een gelijkwaardig bedrag40. Dit mechanisme zorgt er dus opnieuw voor dat het
Globaal Beheer van de werknemers ontvangsten uit bijdragen misloopt.
Het Rekenhof had vanaf 2002 opmerkingen geformuleerd in verband met dat verlies voor het Globaal Beheer41. Op basis daarvan heeft het beheerscomité van de
sociale zekerheid het probleem van de compensatie van de bijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen op zijn agenda geplaatst42. De vertegenwoordiger van de Staat was van oordeel dat die verrichting neutraal was voor de sociale
zekerheid en dat er geen enkele bijkomende bijdrage is verschuldigd aangezien
geen enkel bijkomend recht ten laste van de sociale zekerheid wordt gecreëerd.
Dit standpunt wijkt af van de algemene solidariteitsregel die geldt inzake sociale
zekerheid en die veronderstelt dat de bijdragen zijn gebaseerd op alle bezoldigingen en daarmee gelijkgestelde voordelen, ongeacht de prestaties.
De argumentatie van de vertegenwoordiger van de Staat gaat in tegen het standpunt van de minister zoals geformuleerd in zijn verslag aan de leden van de commissie voor de Sociale Zaken43. Het principe waarbij het nieuwe statuut impliceert
dat socialezekerheidsbijdragen worden geïnd op alle nieuwe toelagen, premies en
vergoedingen die aan het politiepersoneel worden betaald, wordt hierin duidelijk
herhaald. De minister preciseert dat men voor een welbepaalde beroepscategorie
niet kan afwijken van de algemene reglementering inzake sociale zekerheid.
39

Programmawet van 2 augustus 2002, artikel 7 van hoofdstuk V.

40

Artikel 34 van de bovenvermelde wet van 6 mei 2002.

41

Commentaar en opmerkingen op het ontwerp van aanpassing van de rijksbegroting voor het
begrotingsjaar 2003 en op het ontwerp van rijksbegroting voor het begrotingsjaar 2004, Verslag
aangenomen in de algemene vergadering van het Rekenhof van 18 november 2003.

42

Beheerscomité van de sociale zekerheid van 9 januari 2004 en 13 februari 2004.

43

DOC 50-1519/003, wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, Verslag namens de
commissie voor de Sociale Zaken.
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De RSZPPO spreekt zich hierover niet eenduidig uit. Hij begrijpt het standpunt
van de vertegenwoordiger van de Staat en aanvaardt tegelijkertijd dat van het
Rekenhof.

Standpunt van de
betrokken
administraties

Voorts stelt het Rekenhof vast dat de compensatie tussen de stijging van de
alternatieve ﬁnanciering voor een bedrag van 10,5 miljoen euro per jaar, vanwege
sociale toelage II, en de vermindering van de staatssubsidie aan het Globaal
Beheer niet perfect is: enkel de vermindering van de subsidie is immers
geïndexeerd. Zo werden in 2002, 2003 en 2004 respectievelijk bedragen van
11,4, 11,5 en 11,7 miljoen euro in mindering gebracht, terwijl het toegekende
bedrag onveranderd bleef op 10,5 miljoen euro.
Het Rekenhof stelt vast dat het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de
werknemers verstoken blijft van ontvangsten uit bijdragen (zowat 10,5 miljoen euro per jaar sinds 2002) als gevolg van de wettelijke bepaling die de staatssubsidie aan de sociale zekerheid van de werknemers vermindert met het bedrag
van sociale toelage II die de Staat toekent ter vervanging van de door de politiezones verschuldigde bijdragen op toelagen, premies en uitkeringen. De verbintenis van de Staat om de kost van die bijdragen op zich te nemen, komt dus
terecht op de schouders van de sociale zekerheid.
Bovendien zorgt de berekeningswijze van de indexaanpassing van de staatssubsidie ervoor dat die inkomstenderving nog elk jaar stijgt met meer dan 1 miljoen euro.

2.4

Conclusie

Het Rekenhof stelt vast dat de forfaitaire aard van sociale toelage II, die de Staat
toekent om een deel van de meerkost aan sociale bijdragen te dekken die
verschuldigd zijn op de premies, toelagen en uitkeringen van de lokale politieagenten, ertoe leidt dat een groot deel van de bijdragen noch door de Staat, noch
door de politiezones wordt gedragen. Daardoor blijft de sociale zekerheid van de
werknemers verstoken van 13 tot 19 miljoen euro aan ontvangsten per jaar.
Bovendien verandert het principe van een forfaitaire tussenkomst van de Staat
niets aan het feit dat de wettelijke bepaling – die de aan de sociale zekerheid van
de werknemers toegekende subsidie vermindert met het bedrag van sociale
toelage II toegekend door de Staat ter vervanging van de door de politiezones
verschuldigde bijdragen – ertoe leidt dat het Globaal Beheer van de sociale
zekerheid van de werknemers ontvangsten uit bijdragen misloopt (zowat 10,5 miljoen euro per jaar sinds 2002). De berekeningswijze van de indexaanpassing van
de staatssubsidie doet die inkomstenderving bovendien ook nog elk jaar stijgen
met een bedrag van meer dan 1 miljoen euro.
De rechtstreekse storting van sociale toelage II aan de RSZ-Globaal Beheer, tot
slot, benadeelt de takken van de sociale zekerheid die geen deel uitmaken van
dat Globaal Beheer, zoals de kinderopvang, de kinderbijslag en de beroepsziekten.
In de algemene logica van de ﬁnanciering van de politiehervorming is het de wetgever die beslist wie de last moet dragen van de bijdragen op de premies, toelagen en uitkeringen van de lokale politieagenten. Het behoud van een dubbel
forfaitsysteem dat de lasten van de politiezones beperkt tot de bijdragen van
2000 (momenteel ongeveer 10 % van alle bijdragen) en de tussenkomst van de
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Staat beperkt tot minder dan de helft van de verschuldigde bijdragen, wijkt af
van de algemene principes voor de ﬁnanciering van de sociale zekerheid van
de werknemers44. Zo’n systeem leidt er immers toe dat voor een deel van die
bezoldigingen geen enkele sociale bijdrage wordt betaald.
Standpunt van de
betrokken
administraties

De RSZ bevestigt de verschillende opmerkingen in verband met het berekeningsmechanisme voor de meerkost van de sociale zekerheid. Hij onderstreept dat de
sociale zekerheid een belangrijk bedrag aan sociale bijdragen moet derven door
de forfaitaire aard van sociale toelage II.
De RSZPPO onderschrijft de opmerkingen van het Rekenhof en oordeelt dat de
tussenkomst van de Staat via sociale toelage II variabel zou moeten zijn in functie
van de reële meerkost en dat het, naar analogie met sociale toelage I, logisch zou
zijn dat deze toelage eveneens rechtstreeks door de Staat zou gestort worden
aan de lokale politiezones.

Standpunt van de
betrokken
ministers

Net zoals voor sociale toelage I, erkent de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dat de vaststellingen van het Rekenhof correct zijn en dat de ﬁnanciering van sociale toelage II gepaard ging met een vermindering van de klassieke
dotatie aan het Globaal Beheer van de werknemers, maar dat de regering het
structureel evenwicht van de sociale zekerheid heeft behouden door een verhoging van de alternatieve ﬁnanciering. Indien de middelenderving waarvan het
Rekenhof spreekt niet had bestaan, dan zouden de normale ontvangsten hoger
gelegen hebben en was de alternatieve ﬁnanciering die werd toegekend, kleiner
geweest.
De minister zou het echter verkieslijk vinden een werkgroep op te richten die tot
taak zou hebben een oplossing voor te stellen om te bereiken dat de bijdragen die
door de politiezones effectief verschuldigd zijn, effectief aan de sociale zekerheid
zouden worden gestort. Hij denkt aan de oprichting van een fonds dat zou worden
gestijfd door de btw-ontvangsten en dat enkel zou bestemd zijn voor de betaling
van de socialezekerheidsbijdragen van de politiezones die verschuldigd zijn boven
de bijdragen die vóór de hervorming verschuldigd waren.
De minister van Binnenlandse Zaken van zijn kant stelt dat de beslissing van de
regering om de integraliteit van het nieuwe statuut te onderwerpen aan de sociale
zekerheid geleid heeft tot hogere inkomsten voor de sociale zekerheid. Op de vraag
of de totaliteit van dotaties voldoende is om elke mogelijke verhoging te compenseren, kan hij niet antwoorden vermits hij daaromtrent geen informatie heeft ontvangen van de socialezekerheidsinstellingen.

44

Artikel 22, § 1, van de wet van 29 juni 1981houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
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Hoofdstuk 3
Administratieve moeilijkheden voor de RSZPPO ingevolge
de hervorming

De politiehervorming had voor de RSZPPO als gevolg dat 196 politiezones als
nieuwe werkgevers werden aangesloten.
De wet van 7 december 1998 belast de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven
(CDVU) met de opstelling van de aangiften inzake sociale zekerheid van de verschillende politiezones45. Om de CDVU in staat te stellen die opdracht uit te voeren,
werd een secretariaat van de geïntegreerde politie (SGI) opgericht dat ermee
belast is de vereiste gegevens die bij de werkgevers van de federale politie en van
de lokale politie werden ingezameld, door te zenden46.
Vanwege talrijke technische problemen, onder meer als gevolg van incompatibele
informaticasystemen en de verschillende terminologie die de diverse betrokken
actoren gebruiken, heeft de CDVU veel achterstand opgelopen bij de berekening
van de wedden en de opstelling van de sociale en ﬁscale aangiften.
Tot op heden kon voor de aangiften inzake sociale zekerheid voor de jaren 2002,
2003 en 2004 nog geen deﬁnitieve regularisering gebeuren. Dit brengt een gebrek
aan controle op de politiezones met zich mee aangezien de inspectiedienst, die
om de drie jaar systematisch alle aangiften van de werkgevers veriﬁeert, slechts
optreedt wanneer de aangiften zijn geregulariseerd.
De RSZPPO geeft aan dat wanneer alle regulariserende aangiften aan de rijksdienst zullen zijn overgemaakt, de inspectiedienst de controles kan aanvatten. In
de praktijk betekent dit dat de inspectie 196 zones (ongeveer 33.000 personeelsleden) moet controleren voor de jaren 2002 tot 2005. Dit betekent een belangrijke werklast die nieuwe regularisaties tot gevolg zal hebben en dus latere aanpassingen van de transferten aan de diverse sectoren.

Standpunt van de
betrokken
administraties

De rijksdienst onderstreept eveneens dat tijdens de controles die in de gemeenten werden uitgevoerd in de periode voorafgaand aan de oprichting van de politiezones (1 april 2001-1 januari 2002), de inspectie op verschillende fouten had
gewezen in de aangifte van het politiepersoneel. Hij signaleert dat regulariserende aangiften momenteel worden opgemaakt.
Hij herinnert er eveneens aan dat bepaalde loonelementen een verschillende regeling inzake onderwerping aan socialezekerheidsbijdragen kennen in functie van de
keuze van het politiepersoneelslid tussen het oude of het nieuwe statuut, wat wellicht bijkomende regularisaties zal veroorzaken voor de jaren 2002 tot 2004.
Voorts is het probleem van de laattijdige overzending van de aangiften voor het
bijdragejaar 2005 nog verergerd aangezien de RSZPPO geen enkele aangifte van
de politiezones heeft ontvangen. Dat is toe te schrijven aan de invoering van de
multifunctionele aangifte (Dmfa), die de werkwijze in verband met de socialezekerheidsaangiften heeft gewijzigd. De politiezones hebben voorschotten gestort
voor de sociale bijdragen, berekend op basis van de effectief betaalde bedragen
in 2004.

45

Artikel 140 ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

46

Titel V bis van de wet van 7 december 1998.
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Dit schept problemen op het niveau van de rekeningen 2005, die, bij gebrek aan
aangiften van de politiezones, op basis van voorlopige cijfers zijn afgesloten. Het
verklaart ook dat de bedragen van de ontvangsten die door de RSZPPO zijn overgeheveld naar de socialezekerheidsinstellingen (waaronder de RSZ-Globaal Beheer)
zijn vastgelegd op basis van de begroting 2005, terwijl de door de zones gestorte
voorschotten op 2004 zijn gebaseerd.
De technische moeilijkheden en het personeelstekort bij de CDVU werden reeds
meermaals gesignaleerd47. Ook de lange vertragingen bij de berekening van de
wedden van de politieagenten waren dermate groot dat ze gevolgen konden hebben voor de sociale rechten, en werden daardoor aan de kaak gesteld.
Standpunt van de
betrokken
administraties

De FOD Binnenlandse Zaken onderstreept dat, gelet op de aanhoudende problemen, de Ministerraad onlangs heeft beslist dat de CDVU begeleid zou worden
door de vzw Smals-Mvm in het kader van het project Orfeo.
Voorts herinnert de FOD eraan dat overeenkomstig artikel 140 ter van de wet van
7 december 1998, de CDVU de verantwoordings- en boekhoudkundige stukken
inzake de sociale aangiften moet doorgeven.

Standpunt van de
betrokken
ministers

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van zijn kant informeert het
Rekenhof over de evolutie van de wijzigende socialezekerheidsaangiften. De minister stelt dat de wijzigende aangiften met betrekking tot het jaar 2001 werden
ingevoerd, verwerkt en aan de gemeenten gefactureerd. De wijzigende aangiften
voor 2002 zouden vóór eind juni 2007 bij de RSZPPO moeten toekomen. Deze
voor 2003 en 2004 zullen volgen. In 2005 werd het programma DMfaPPL ingevoerd dat het mogelijk maakt de aangiften met betrekking tot de politie in te
voeren. Dat programma zou in augustus 2007 klaar moeten zijn.
De minister van Binnenlandse Zaken verwijst naar het project Orfeo waarbij een
gemengde stuurgroep (waarin de RSZPPO en de RSZ zijn vertegenwoordigd) de
verbeterwerkzaamheden opvolgt die de CDVU en de socialezekerheidsinstellingen
doorvoeren onder leiding en toezicht van de vzw SMalls. Hij vermeldt dat deze
aanpak resultaten oplevert en dat een concrete kalender werd afgesproken.
Bij de RSZPPO heeft de laattijdige overzending van de aangiften de werklast doen
toenemen als gevolg van de voortdurende regularisaties, maar het is vooral de
problematiek van de toepassing van de sancties die tot discussie heeft geleid.
Het is immers zo dat volgens het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 de RSZPPO
de werkgevers sancties moet opleggen voor alle achterstanden bij de overzending
van de socialezekerheidsaangiften. De politiezones hangen daarvoor echter af van
de CDVU die belast is met het opstellen van de aangiften. De regering wenste een
getrapte verantwoordelijkheid: CDVU, SGI en politiezones, met het beheerscomité
van de RSZPPO als scheidsrechter. De rijksdienst achtte deze positie onaanvaardbaar en heeft op vraag van de regering beslist om de politiezones tijdens een overgangsperiode (2002-2004)48 volledig van sancties vrij te stellen voor de laattijdige
indiening van aangiften, maar benadrukte wel de noodzaak om de politiezones op
gelijke voet met de andere werkgevers te behandelen.

47

Behandeling van de politiewedden, eindverslag van Deloitte & Touche, 3 februari 2005.

48

Notulen van het beheerscomité van de RSZPPO van 13 december 2004.
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Het Rekenhof is van oordeel dat alles in het werk moet worden gesteld om het
terugkerende probleem van de laattijdige overzending van de aangiften van de
politiezones zo snel mogelijk op te lossen. De vertraging leidt tot een stijging van
de administratieve werklast ingevolge de onophoudelijke regularisaties. Bij
gebrek aan deﬁnitief afgesloten aangiften, kan de RSZPPO-inspectie de loongegevens en de sociale gegevens niet controleren. De voorlopige aard van alle
gegevens inzake de bijdragen van de politiezones beïnvloedt bovendien de boekhouding van de RSZPPO.
Het Rekenhof raadt ook aan om een reglementaire oplossing te vinden voor de
problematiek van de niet-gesanctioneerde laattijdige overzending van aangiften.
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Hoofdstuk 4
Toewijzing van reserves bestemd voor de ﬁnanciering van
de pensioenfondsen van de provinciale en plaatselijke besturen

Gelet op de te verwachten toename van de pensioenlasten van de provinciale en
de plaatselijke besturen, heeft de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen voorzien in twee
bijzondere ontvangsten ten voordele van de gesolidariseerde pensioenstelsels
van de plaatselijke besturen. Enerzijds de toewijzing van overschotten van kinderbijslagen aan bepaalde pensioenfondsen van de provinciale en plaatselijke besturen; anderzijds de toekenning van de afhouding van 13,07 % op het vakantiegeld
aan een fonds voor egalisatie.
Aangezien deze wet sinds de politiehervorming niet langer van toepassing is voor
de lokale politieagenten, stelt zich de vraag wat er met die ontvangsten moet
gebeuren49.

4.1

Toewijzing van het overschot van de kinderbijslag van
het personeel van de politiezones

Artikel 9 van bovenvermelde wet van 6 augustus 1993 bepaalde initieel dat het
overschot van de RSZPPO inzake kinderbijslag50 elk jaar bestemd wordt voor de
ﬁnanciering van de pensioenen ten laste van twee stelsels: het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale besturen (pool 1) en het stelsel van de nieuw
aangeslotenen (pool 2). Als gevolg van een arrest van het Arbitragehof heeft de
wet de toewijzing van die ontvangsten uitgebreid tot de voorzorgsinstellingen
(pool 3)51.
De toewijzing van de overschotten van de kinderbijslag gebeurt in verhouding tot
het gedeelte van de respectieve loonmassa van het personeel dat bij de verschillende pensioenstelsels is aangesloten, met betrekking tot de totale loonmassa
van het vastbenoemde personeel van het geheel van de plaatselijke besturen.
Aangezien de wet in geen toewijzing voorziet voor de besturen van pool 4, met
name de besturen die over hun eigen pensioenkas beschikken, blijven dit nietbestemde gedeelte van het overschot en de intrest daarop, ingeschreven in het
reservefonds van de RSZPPO. Dat bedrag is in de loop van de tijd gestegen en
bedraagt in de balans 2005 116,9 miljoen euro.
Wat het gedeelte van het overschot van de kinderbijslag betreffende de politieagenten betreft, voorziet de wet bovendien in geen enkele toewijzing sinds de
politiehervorming. Dat gedeelte, dat voor 2005 voorlopig op 24,5 miljoen euro
wordt geraamd, wordt bij gebrek aan een andere oplossing ook in het reservefonds van de RSZPPO ingeschreven.

49

Artikel 1 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel
van de plaatselijke besturen, ingelast door artikel 36 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van
het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen
inzake sociale zekerheid.

50

Het gaat om het overschot met betrekking tot het voorlaatste jaar, vermeerderd met de intresten,
met name de ﬁnanciële inkomsten afkomstig van zowel dat overschot als van het reservefonds
betreffende de kinderbijslag van de RSZPPO.

51

Wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen, artikel 9.
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Het Rekenhof is van oordeel dat er een toewijzing zou moeten zijn van het overschot van de kinderbijslag dat samenhangt met de loonmassa van het personeel
van de lokale politie (24,5 miljoen euro in 2005). Bij gebrek aan toewijzing zullen
die bijzondere ontvangsten ongebruikt blijven en zich opstapelen in het reservefonds van de RSZPPO, zoals dat het geval is voor het overschot van de besturen
met een eigen pensioenstelsel (116,9 miljoen euro op de balans 2005).
De RSZPPO bevestigt dat deze bedragen ingeschreven blijven in het reservefonds van de pensioenen van de rijksdienst en gebruikt kunnen worden voor de
ﬁnanciering van de pensioenen, dit bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
In geval van bestemming voor het pensioenfonds van de geïntegreerde politie zou
het bedrag van de ristorno’s in dezelfde verhouding stijgen.
De minister van Pensioenen is niet gekant het principe om het deel van de overschotten van de kinderbijslag van de lokale politie toe te wijzen aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Vanuit technisch oogpunt lijkt hem dat het
best te realiseren via een wijziging van artikel 4 van de wet van 6 mei 2002 tot
oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. De
minister vraagt zich echter af of het logisch is dat het excedentaire saldo van de
kinderbijslag van de lokale politie wordt toegewezen aan het pensioenfonds van
de geïntegreerde politie terwijl dat fonds geen enkele ontvangst inzake kinderbijslag voor de federale politie krijgt toegewezen.

4.2

Standpunt van de
betrokken
administraties

Standpunt van de
betrokken
ministers

Toewijzing van de inhouding op het vakantiegeld

De wet van 6 mei 2002 bepaalt dat de inhouding op het vakantiegeld van de
lokale politieagenten bestemd voor de ﬁnanciering van de pensioenen, aan de
RSZPPO wordt gestort52. Het uitvoeringsbesluit van die wet, dat de toewijzing
van de opbrengst van die inhouding moest bepalen, is echter nooit genomen.
Ondertussen bepaalt de wet van 17 september 2005 houdende invoering van een
egalisatiebijdrage voor pensioenen dat de inhouding op het vakantiegeld en op de
Copernicuspremie van het contractuele personeel van de politie vanaf 1 januari 2005 aan het Globaal Beheer moet worden toegekend. Voor de benoemde
personeelsleden van de politie wordt die inhouding toegewezen aan het fonds
voor het evenwicht van de pensioenstelsels dat bij de administratie van Pensioenen is opgericht (nu de PDOS).
De toewijzing van de inhoudingen waartoe voor de jaren 2002, 2003 en 2004 op
het vakantiegeld van de geïntegreerde politie reeds werd overgegaan, is echter
nog steeds niet geregeld. In afwachting daarvan, werden deze inhoudingen in het
fonds voor egalisatie van de RSZPPO gestort.
De wet van 17 september 2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage
voor pensioenen regelt vanaf 2005 de toewijzing van de inhouding op het vakantiegeld van de politieagenten. Het Rekenhof is van oordeel dat de toewijzing van
de opbrengst van die inhouding voor de jaren 2002, 2003 en 2004 reglementair
zou moeten worden geregeld.

52

Artikel 6, § 3.

28

Impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid – Rekenhof, augustus 2007

Standpunt van de
betrokken
administraties

Standpunt van de
betrokken
ministers

De RSZPPO oordeelt dat het logisch zou zijn erin te voorzien dat de opbrengst
van de inhouding voor de jaren 2002, 2003 en 2004 bestemd zou worden voor het
pensioenfonds van de geïntegreerde politie, en aldus gevoegd bij de ristorno’s
voor de ﬁnanciering van de pensioenen van de gewezen lokale politiemensen die
ten laste gebleven zjin van de diverse pensioenstelsels van de lokale sector en
waarvan het pensioen vóór 1 april 2001 is ingegaan.
De minister van Pensioenen van zijn kant erkent dat geen enkel koninklijk besluit
werd genomen in uitvoering van artikel 6, § 3 van de wet van 6 mei 2002 houdende
oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. Hij
heeft echter vragen bij het gegeven dat de lokale politie aldus meer zou bijdragen
tot de ontvangsten van het Fonds dan de federale politie terwijl de lasten gemeenschappelijk zijn.

Impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid – Rekenhof, augustus 2007

29

Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

In 2001 beoogde de politiehervorming de oprichting van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, een federaal en een lokaal. Daartoe werd
één personeelsstatuut ingevoerd. Met dit nieuwe statuut werden de federale politie
en de lokale politie echter niet aan dezelfde takken van de sociale zekerheid onderworpen.
De Staat had zich ertoe verbonden deze hervorming ﬁnancieel neutraal te maken
voor de gemeenten, en de kost op zich te nemen die uit de hervorming zou voortvloeien. Dit engagement werd geconcretiseerd via diverse toelagen: een ”federale
toelage” voor de eigenlijke bezoldiging van de naar de politiezones overgehevelde
gewezen rijkswachters, een ”sociale toelage I” die de sociale kost dekt van de
overheveling van de ex-rijkswachters naar de lokale politie en een ”sociale toelage
II” voor de ﬁnanciering van de sociale meerkost inzake toelagen, premies en uitkeringen die uit de toepassing van het nieuwe statuut voortvloeit.
De federale toelage is ingeschreven in de staatsbegroting als een subsidie die
wordt toegekend aan elke politiezone, terwijl sociale toelagen I en II niet ten laste
vallen van de begrotingskredieten. Ze worden rechtstreeks ingehouden op de btwontvangsten en rechtstreeks door de Staat aan respectievelijk de RSZPPO en de
RSZ-Globaal Beheer gestort.
De vastgelegde modaliteiten voor de berekening en de toekenning van die twee
toelagen hebben nadelige gevolgen voor de ﬁnanciering van de sociale zekerheid
van de werknemers en leiden er in feite toe dat de verbintenis van de Staat om de
kost van die bijdragen op zich te nemen, voor een deel terechtkomt op de schouders van de sociale zekerheid.
Enerzijds heeft de overheveling van de ex-rijkswachters naar de lokale politie, die
de aanleiding is voor sociale toelage I, als gevolg dat ze onderworpen zijn aan de
sociale zekerheid van de provinciale en lokale besturen. Ze zijn dus voortaan
onderworpen aan alle bijdragen die voor dat lokale personeel verschuldigd zijn,
met inbegrip van de bijdrage voor loonmatiging waaraan het federale personeel
niet onderworpen is.
De wet bepaalt echter dat het aandeel van sociale toelage I die de Staat toekent
voor de loonmatigingsbijdragen, wordt afgetrokken van de algemene subsidie die
de Staat toekent aan de sociale zekerheid van de werknemers. Het Globaal Beheer
van de werknemers misloopt dus die ontvangsten (ongeveer 15 miljoen euro per
jaar). Bovendien lijdt het Globaal Beheer van de werknemers 3 miljoen euro per
jaar bijkomende schade door het feit dat de vermindering van de toelage, die sinds
2002 wordt toegepast, hoger ligt dan het aandeel in de sociale toelage die de Staat
toekent voor de loonmatiging.
Voorts worden de koninklijke besluiten tot vaststelling van sociale toelage I met
vertraging genomen, waardoor de sociale zekerheid verplicht is om de bijdrageontvangsten te preﬁnancieren en talrijke regularisaties door te voeren in het bijdragebeheer van de politiezones.
Anderzijds is sociale toelage II verantwoord door de invoering van het nieuwe
statuut voor de geïntegreerde politie, waardoor alle toelagen, premies en vergoedingen aan de sociale zekerheid worden onderworpen.
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Het Rekenhof stelt vast dat de sociale zekerheid van de werknemers sinds 2002
verstoken blijft van een groot deel van de verschuldigde bijdragen door de forfaitaire aard van sociale toelage II. De forfaitaire tussenkomst van de Staat (bijna
11 miljoen euro per jaar) ligt immers lager dan de 33 miljoen euro aan verschuldigde bijdragen van 2002 en het verschil wordt slechts voor een klein deel gedekt
door de bijdragen die gestort worden door de politiezones en die beperkt zijn tot
minder dan 3 miljoen euro. De gederfde som bedraagt bijgevolg zo’n 19 miljoen euro
in 2002.
Net zoals bij sociale toelage I, wordt de storting van sociale toelage II gecompenseerd door de algemene subsidie voor de sociale zekerheid van de werknemers te
verminderen met het bedrag van deze toelage. Op die manier misloopt het Globaal
Beheer van de sociale zekerheid van de werknemers ontvangsten uit bijdragen
(bijna 11 miljoen euro per jaar sinds 2002). Bovendien zorgt de berekeningswijze
van de indexaanpassing van de staatssubsidie ervoor dat die inkomstenderving
nog elk jaar stijgt met meer dan 1 miljoen euro.
De rechtstreekse storting van sociale toelage II aan de RSZ-Globaal Beheer
benadeelt bovendien de takken van de sociale zekerheid die geen deel uitmaken
van dat Globaal Beheer, zoals de kinderopvang, de kinderbijslag en de beroepsziekten.
Tot slot beantwoordt het toegepaste mechanisme voor de ﬁnanciering van sociale
toelagen I en II niet aan de normen voor budgettaire transparantie, want die
staatstoelagen zijn eigenlijk een toelage voor de verschillende politiezones en
staan niet als dusdanig in de staatsbegroting.
In die context formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen.
In verband met de sociale bijdragen voor premies, toelagen en uitkeringen van
lokale politieagenten, waarvan een groot deel momenteel niet gedekt wordt door
de politiezones, noch door sociale toelage II, is het volgens de algemene logica
van de ﬁnanciering van de politiehervorming de wetgever die beslist wie de last
moet dragen van die bijdragen. Het behoud van een dubbel forfaitsysteem dat
de lasten van de politiezones beperkt tot de bijdragen van 2000 (momenteel
ongeveer 10 % van alle bijdragen) en de tussenkomst van de Staat tot minder
dan de helft van de verschuldigde bijdragen, wijkt af van de algemene principes
voor de ﬁnanciering van de sociale zekerheid van de werknemers. Zo’n systeem
leidt er immers toe dat voor een deel van die bezoldigingen geen enkele sociale
bijdrage wordt betaald.
Wat de administratieve moeilijkheden betreft waarmee de RSZPPO geconfronteerd wordt als gevolg van de politiehervorming, is het Rekenhof van oordeel dat
alles in het werk moet worden gesteld om het terugkerende probleem van de
laattijdige overzending van de aangiften van de politiezones zo snel mogelijk op
te lossen. De vertraging leidt tot een stijging van de administratieve werklast
ingevolge de onophoudelijke regularisaties. Bij gebrek aan deﬁnitief afgesloten
aangiften, kan de RSZPPO-inspectie de loongegevens en de sociale gegevens
van de lokale politiemensen niet controleren. De voorlopige aard van alle gegevens in verband met de bijdragen van de politiezones beïnvloedt bovendien de
boekhouding van de RSZPPO.
Het Rekenhof raadt ook aan een reglementaire oplossing te vinden voor de problematiek van de niet-gesanctioneerde laattijdige overzending van aangiften.
Wat de bijzondere ontvangsten voor de gesolidariseerde pensioenstelsels van de
lokale besturen betreft, stelt het Rekenhof vast dat de bepalingen van de wet
van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van
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de plaatselijke besturen niet meer van toepassing zijn op de politieagenten van de
lokale politie. Er zou dus moeten worden voorzien in een toewijzing van het overschot van de kinderbijslag dat samenhangt met de loonmassa van het personeel
van de lokale politie (24,5 miljoen euro in 2005). Bij gebrek aan toewijzing zullen
die bijzondere ontvangsten ongebruikt blijven en zich opstapelen in het reservefonds van de RSZPPO, zoals dat het geval is voor het overschot dat samenhangt
met de besturen met een eigen pensioenstelsel (116,9 miljoen euro op de balans
2005).
Aangezien de toewijzing van de bijzondere ontvangst van de inhouding op het
vakantiegeld van de politieagenten sinds 2005 geregeld wordt door de wet van
17 september 2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen, is het Rekenhof van oordeel dat de toewijzing van de opbrengst van die afhouding voor de jaren 2002, 2003 en 2004 reglementair zou moeten worden geregeld.
De minister van Binnenlandse Zaken is van mening dat de regering in deze complexe materie steeds correct zijn verantwoordelijkheden heeft ingevuld conform
het in wetten gedeﬁnieerde kader. Hij geeft echter toe dat deze hervorming en de
impact ervan op de sociale zekerheid permanent moeten worden opgevolgd en
voor verbetering vatbaar zijn. Hij is dan ook van mening dat de impact van de
politiehervorming op de sociale zekerheid het best samen met de andere elementen van de problematiek van de federale ﬁnanciering van de lokale politie wordt
behandeld in het kader van de nieuwe ﬁnancieringswet.
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Bijlage
Antwoordbrieven van de betrokken ministers

Antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken van
13 april 2007
Betreft: Ontwerp van verslag inzake de audit door het Rekenhof m.b.t. de impact van de
politiehervorming op de sociale zekerheid.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Vooreerst wens ik u te danken voor de bijkomende termijn (tot 15 april 2007) die
u mij hebt toegestaan om mijn bemerkingen bij uw ontwerpverslag te formuleren.
Ik betreur echter dat iemand (waarbij ik geen aanwijzingen heb m.b.t. “wie”) het
noodzakelijk heeft gevonden om – ondanks voormeld uitstel – de ontwerptekst
van uw auditverslag te lekken naar de pers (zie “De Tijd” dd 22/03/2007).
Het verwondert mij dat in het uiteindelijke ontwerpverslag – ondanks dat mijn
administratie dit gegeven reeds onder uw aandacht bracht in haar antwoord op
uw schrijven van 7 februari 2007 – geen melding wordt gemaakt van alle vormen
van impact op de sociale zekerheid. Nergens in het versIag wordt immers melding
gemaakt van het gegeven dat de politiehervorming de aanleiding is geweest voor
de federale overheid om – in tegenstelling tot de klassieke gang van zaken – ook
voor federale personeelsleden werkgeversbijdragen voor de pensioenvorming te
voorzien. Het betreft, conform artikel 191 van de programmawet van 24 december 2002 (B.S. 31/12/2002), een jaarlijks bedrag van meer dan 80 miljoen euro.
Zonder dit gegeven is het m.i. – gelet de wet van 6 mei 2002 (B.S. 30/05/2002)
tot oprichting van het fonds voor de en van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, en de in deze wet voorziene verdeling van het jaarlijkse saldo in het pensioenfonds over de in artikel 7
opgesomde entiteiten – onmogelijk een volledig beeld van de politiehervorming en
de daarmee samenhangende sociale zekerheid te scheppen.
Daarnaast neem ik kennis van de vaststelling m.b.t. de door RSZPPO u gemelde
tekortschatting van bepaalde bedragen. In deze kan ik echter niet om volgende
feiten heen. In eerste instantie betreft het hier de toepassing van door de wetgevende macht – tijdens de vorige legislatuur – in wetten vastgelegde regels, als lid
van de uitvoerende macht dien ik deze nauwgezet uit te voeren. In tweede instantie is het echter zo dat noch ikzelf noch (voor zover ik dat kan nagaan) één van
mijn collega ministers daaromtrent werd gevat of dat wij concrete cijfergegevens
hebben mogen ontvangen. Het is / was ons dan ook onmogelijk om – zo de noodzaak zou bevestigd worden – hierin enig initiatief te nemen. De speciﬁeke opmerking m.b.t. de impact op “RSZ-Globaal Beheer” kan ik gelet de opvolging daarvan
niet tot mijn kerntaken behoort niet toetsen aan de feiten en of correctheid. Daarvoor kan ik niet anders dan u door te verwijzen naar de minister van Sociale
zaken.
Gelet de door de wetgever voorziene ﬁnanciering en de beslissing om de integraliteit van het statuut van de politiediensten te onderwerpen aan de sociale zekerheid en, niet om het conform de mogelijkheden geboden door artikel 30, 6 2, 4°
van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 (B.S. 05/12/1969) betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders (ingevoegd hij artikel 31 van het koninklijk besluit van
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19 november 1990), te beperken tot de formeel nieuwe toelagen, premies of vergoedingen of tot het bedrag van de verhoging t.o.v. het bedrag geldig op 1 augustus 1990. Het is immers zo dat het statuut van de geïntegreerde politie m.b.t. de
toelagen, premies en vergoedingen in de eerste plaats een samenvoeging betreft
van teksten (en het dus in concreto ook reeds voor 1 augustus 1990 ingevoerde
toelagen, premies en vergoedingen betreft waarvoor de beperking tot enkel het
strikt nieuwe of de verhoging andere dan tengevolge van de index evenzeer verdedigbaar was) die voorheen geldig waren conform de diverse statuten van oorsprong (de gemeentepolitie (met o.a. ook verschillen op het niveau van de regio’s
en/of de gemeenten), de gerechtelijke politie bij de parketten en de rijkswacht).
De bedragen van een aantal van de bestaande toelagen, premies en vergoedingen
werden in het kader van de revaIorisatie van het statuut verhoogd en slechts in
een beperkt aantal gevallen werden nieuwe toelagen, premies en vergoedingen
ingevoerd. Deze operatie werd nog bemoeilijkt door het gegeven dat men ervoor
geopteerd had om tal van bestaande vergoedingen (niet onderworpen aan sociale
lasten of ﬁscale inhoudingen) te transformeren naar toelagen (wel onderworpen
aan sociale lasten en ﬁscale inhoudingen), hetgeen – teneinde de verworven rechten te garanderen – gebeurde door het aanpassen van de basisbedragen zodanig
dat het nettorendement na aftrek van de sociale en ﬁscale inhoudingen gelijk bleef.
Gelet de samenloop van alle hiervoor aangehaalde factoren had het vasthouden
aan de mogelijkheden, geboden door voormeld Koninklijk besluit van 28 november 1969, de creatie van een zeer complexe opvolgingsstructuur voor gevolg
gehad. Administratieve vereenvoudiging indachtig heeft de vorige regering er dan
ook voor geopteerd de integraliteit (en niet enkel het op de spildatum overschrijdende gedeelte) van het statuut van de politiediensten te beschouwen als zijnde
ingevoerd na 1 augustus 1990. Dit alles brengt mij tot de conclusie dat de sociale
zekerheid in deze zeker geen verlies heeft geleden t.o.v. de initiële toestand maar
dat in tegendeel werd gegarandeerd dat zij t.o.v. van het niveau van inkomsten
voor de politiehervorming ten minste dezelfde inkomsten (en de facto zelfs hogere
inkomsten) zou verkrijgen. M.b.t. het gegeven of de totaliteit van dotaties voldoende is om elke mogelijke verhoging te compenseren moet ik u het antwoord
schuldig blijven. Zoals reeds eerder gemeld heb ik daaromtrent immers geen informatie vanuit de sociale zekerheidsinstellingen mogen ontvangen.
Betreffende de gratis geneeskundige verzorging (zie artikel 87 van de wet van
26 april 2002 (B.S. 30/04/2002) houdende de essentiële elementen van het
statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere
bepalingen m.b.t. de politiediensten), gelet dit mechanisme enkel inhoudt dat
de overheid (in casu via de medische dienst van de geïntegreerde politie – zie
DO-P 90.2 van de begroting sectie 17 – Federale politie en geïntegreerde werking)
het remgeld ten laste neemt, heeft dit geen impact op de sociale zekerheidsuitgaven. Tevens kan ik u meedelen dat een gelijkaardig mechanisme bestaat bij
o.a. de krijgsmacht en de NMBS.
M.b.t. het gegeven dat er, voor het jaar 2002, geen pensioenbijdragen zouden zijn
voorzien voor de aan de lokale politie overgedragen ex-rijkswachters: dit is volledig
conform de regelgeving (zie artikel 41 van de wet van 6 mei 2002 (B.S. 30/05/2002)
tot oprichting van het fonds voor de en van de geïntegreerde politie en houdende
bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid) die voor gevolg had dat tot
31 december 2002 iedereen bij zijn “pensioenkas” van oorsprong (= RSZPPO
voor de aangesloten gemeenten, eigen pensioenkas of herverzekering voor de niet
aangesloten gemeenten en de Administratie voor Pensioenen voor wat betrof de
personeelsleden uit de voormalige Gerechtelijke politie en Rijkswacht) aangesloten
bleef.
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De vermelde onevenwichten ingevolge het “solidariteitsmechanisme” (zie punt 1.3
van het ontwerpverslag) en de link die men maakt met de uitbouw van een
gemeentekorps en de ﬁnanciële mogelijkheden van de betrokken gemeente is
slechts ten dele correct en sterk afhankelijk van de al dan niet geleverde lokale
inspanningen. Er zijn immers tal van voorbeelden van een kwaliteitsvolle uitbouw
met weinig ﬁnanciële armslag of omgekeerd van een te kleine uitbouw daar waar
inderdaad voldoende ﬁnanciële armslag voorhanden was. De algemene principes
van het solidariteitsstelsel (die trouwens ook gelden in de verdeelsleutels van de
gewone federale dotatie aan de lokale politie) houden hier – d.m.v. de verdeling
in klassen en quartielen of door het verrekenen van de eigen inspanning t.o.v. de
mediaan van gemeenten / politiezones met een vergelijkbare draagkracht – in de
mate van het mogelijke rekening mee.
Betreffende de late doorstorting van de bijdrage aan RSZPPO: dit gegeven klopt
doch is het gevolg van het door de wetgever ingestelde parcours voor totstandkoming van de voor uitkering vereiste koninklijke besluiten (eerst moet het bedrag
voorzien zijn in de begroting, daarna : advies IF, advies Adviesraad voor Burgemeesters, administratieve en begrotingscontrole, deliberatie en Ministerraad en
advies Raad van State). In de noodzakelijke ﬁnancieringswet kan de wettelijke
basis gelegd worden voor de rechtstreekse uitbetaling aan RSZPPO zodat er
geen preﬁnanciering meer vereist is en er nog enkel – in voorkomend geval – een
koninklijk besluit vereist is voor de deﬁnitieve verdeling over de verschillende
rechthebbende politiezones.
M.b.t. de door uw rapporteurs genoteerde grief van RSZPPO rond het niet tijdig
(volgens uw verslag zelfs niet in juni 2006) op de hoogte zijn van de voor 2006 per
zone toegekende bedragen: dit gegeven klopt m.i. niet, de diensten van RSZPPO
werden immers reeds op 16 november 2005 (o.a. via mail door één van mijn medewerkers) in kennis gesteld van de per zone berekende bedragen van de sociale
toelage 2006 (van dit gegeven werd u eveneens reeds gemeld in het antwoord van
mijn administratie op uw schrijven van 7 februari 2007 doch vind ik evenmin enige
weerslag in het mij overgemaakte ontwerpverslag). Betreffende de zogenaamd
gebrekkige en weinig transparante verdeelsleutel, het betreft hier enkel de uitvoering van het akkoord – tijdens de vorige legislatuur – afgesloten tussen de
Regering (voor het item sociale dotaties vertegenwoordigd door o.a. de toenmalige
minister van Sociale zaken) en de vertegenwoordigers van de “Verenigingen voor
steden en gemeenten”.
Tot slot een algemene vaststelling bij de door RSZPPO ervaren moeilijkheden
gelet de laattijdigheid van de indiening van de sociale zekerheidsaangiften. (Conform artikel 140 ter van de wet van 7 december 1998 (B.S. 05/01/1999) tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus,
behoort dit tot het opdrachtenpakket van de “Centrale dienst voor vaste uitgaven”
(CDVU – FOD Financiën). Het klopt evenwel dat dit een – reeds al te lang aanslepend – pijnpunt betreft. Het is dan ook om die reden dat de regering beslist heeft
het project “Orfeo” op te starten waarbij een gemengde stuurgroep (waarin ook
RSZPPO en RSZ zijn vertegenwoordigd) de verbeterwerkzaamheden, die intern
de CDVU en de diensten van de betrokken sociale zekerheidsinstellingen onder
leiding en toezicht van de “vzw sMalls’ worden doorgevoerd, opvolgt. Deze
aanpakt levert resultaten op, een aantal van de achterstallige sociale, zekerheidsaangiftes werd reeds ingediend, aanvaard en verwerkt door RSZPPO. Voor het
restant werd een concrete kalender afgesproken binnen de stuurgroep.
Voorgaande vaststellingen tonen m.i. duidelijk aan dat de regering ook in deze
complexe materie steeds correct zijn verantwoordelijkheden heeft ingevuld conform
het in wetten gedeﬁnieerde kader. Dat ook het gegeven van de politiehervorming
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en de impact ervan op de sociale zekerheid – zoals alle beleidsdomeinen – permanent dient opgevolgd en voor verbetering vatbaar is, is ontegensprekelijk een feit.
In deze ben ik dan ook van mening dat dit gegeven best samen met de andere
elementen van de problematiek van de federale ﬁnanciering van de lokale politie
(in de ﬁnancieringswet) wordt behandeld.
Met vriendelijke groeten,

Patrick DEWAEL
Vice-Eerste Minister en
Minister van Binnenlandse Zaken
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Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
van 5 maart 2007
(vertaling)
Betreft: audit betreffende de impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid

Mijnheer de eerste voorzitter,
Hierbij deel ik u mijn reactie mee op het ontwerpverslag van het Rekenhof over
de impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid, dat u mij toegestuurd
heeft bij brief met referentie A6 – 3.159.476 L9.
Uw vaststellingen in verband met die hervorming zijn correct. Het klopt dat de
toegekende bijkomende ﬁnancieringen (sociale toelagen I en II) gepaard gingen
met een vermindering van de ‘klassieke’ dotatie die bestemd is voor het Globaal
Beheer van de werknemers.
Uw vaststellingen met betrekking tot het nadeel dat het Globaal Beheer van de
werknemers lijdt, gaan evenwel slechts op als alle andere factoren gelijk blijven,
wat zeker niet het geval is.
Ik wil er graag aan herinneren dat de huidige regering zich ertoe heeft verbonden
om het structurele evenwicht in de sociale zekerheid te behouden. Het feit dat de
sociale toelagen I en II niet overeenstemmen met de bedragen die ze verondersteld worden te vertegenwoordigen en de doorgevoerde compensatie op het
niveau van de ‘klassieke’ dotatie die de Staat toekent aan de sociale zekerheid
van de werknemers bij het ‘ontstaan’ van de voornoemde sociale toelagen I en II,
hebben uiteraard bijgedragen tot het gebrek aan ﬁnanciering. Intussen heeft de
regering die middelenderving echter gecompenseerd, aangezien de alternatieve
ﬁnanciering voor het boekjaar 2004 verhoogd werd met 1.510.985.000 euro
(programmawet van 22/12/2003). Bovendien gaat het om een recurrente verhoging die vanaf het boekjaar 2005 is opgetrokken tot 1.551.887.000 euro
(programmawet van 27/12/2004).
De verhoging werd toegekend om het globaal beheer in evenwicht te krijgen,
rekening houdend, uiteraard, met de verwachte ontvangsten met inbegrip van de
vermindering van de ‘klassieke’ dotatie, de sociale toelagen I en II en de ‘gedeeltelijke afwezigheid’ van bepaalde bijdragen, zoals u naar voren schuift.
Dat betekent dat er boekhoudkundig slechts sprake is van middelenderving als
enkel wordt gekeken naar de klassieke dotatie, de sociale toelagen en de bijdragen “politiezone” maar dat dat verlies ﬁnancieel werd gecompenseerd bij het
begin van de regeerperiode. Het is immers duidelijk dat als de middelenderving
waarvan u spreekt, niet had bestaan, de normale ontvangsten hoger gelegen zouden hebben en de alternatieve ﬁnanciering die bij het begin van de regeerperiode
werd toegekend, kleiner was geweest.
Zodra het probleem van de aangiftestromen geregeld is, zou het echter verkieslijk
zijn een werkgroep op te richten die tot taak zou hebben een oplossing voor te stellen om te bereiken dat de bijdragen die door de politiezones effectief VERSCHULDIGD zijn, effectief aan de sociale zekerheid zouden worden gestort. De oplossing
in de vorm van een fonds zou een mogelijke piste kunnen zijn. Dat fonds zou
worden gestijfd door de btw-ontvangsten en zou enkel bestemd zijn voor de betaling van de socialezekerheidsbijdragen van de politiezones die verschuldigd zijn
boven de bijdragen die vóór de hervorming verschuldigd waren. Enkel de RSZPPO,
in naam van die werkgevers, zou het recht hebben afnemingen erop uit te voeren.

Impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid – Rekenhof, augustus 2007

37

Dat zou natuurlijk een boekhoudkundige oplossing kunnen bieden, maar vanuit
ﬁnancieel oogpunt zou het dossier neutraal moeten blijven.
Ik deel u enige bijkomende informatie mee in verband met de evolutie van de
overzending van de elektronische socialezekerheidsaangiften. Zoals u in uw verslag stelt, werden de projecten Orpheo I en II opgestart via een beslissing van
de Ministerraad. Daaruit volgt dat de “wijzigende” aangiften met betrekking tot
het jaar 2001 werden ingevoerd en verwerkt, en dat de gemeenten bijgevolg de
facturen hebben ontvangen die daarop betrekking hebben. De wijzigende aangiften voor 2002 zouden vóór eind juni 2007 bij de RSZPPO moeten toekomen.
De wijzigende aangiften voor 2003 en 2004 zullen volgen. In het jaar 2005 werd
een nieuwe elektronische aangifte DmfaPPL ingevoerd, nl. een programma dat
het mogelijk maakt de aangiften met betrekking tot de politie in te voeren. Dat
programma zou in augustus 2007 klaar moeten zijn. De programmering met
betrekking tot de wijzigende aangiften is aan de gang.
Tot slot deel ik u mee dat ik mijn collega’s zal contacteren om de huidige procedure voor de toekenning van die dotaties bij koninklijk besluit te versnellen. Het
is immers essentieel dat de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de administratieve fase, namelijk het opstellen en het verstrekken van de verschillende
adviezen en akkoorden, deze fase binnen een sterk ingekorte termijn afhandelen.
Ik zal eveneens mijn collega’s uitnodigen om de nodige aandacht aan die dossiers
te besteden, opdat de fase voor de ondertekening door de toezichthoudende
ministers ook heel beperkt in tijd zou worden gehouden.
Hoogachtend,

Rudy DEMOTTE
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
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Antwoord van de minister van Pensioenen van 8 maart 2007
(vertaling)
Betreft: audit van het Rekenhof betreffende de impact van de politiehervorming op de
sociale zekerheid (brief A6 – 3.159.476 L11 van 7 februari 2007)

Mijnheer de eerste voorzitter,

Hierbij deel ik u mijn reactie mee op de vaststellingen die het Rekenhof heeft
geformuleerd in hoofdstuk 4 van het voormelde auditverslag.
1. Overschotten van de kinderbijslag
Het auditverslag vermeldt op bladzijde 28: “Wat het gedeelte van het overschot
van de kinderbijslag betreffende de politieagenten betreft, voorziet de wet bovendien in geen enkele toewijzing sinds de politiehervorming. Dat gedeelte, dat voor
2005 voorlopig op 24,5 miljoen euro wordt geraamd, wordt bij gebrek aan een
andere oplossing ook in het reservefonds van de RSZPPO ingeschreven.”
Het Rekenhof suggereert in een toewijzing te voorzien om een accumulatie te
vermijden zoals het geval is voor het deel van de overschotten van de plaatselijke
besturen van pool 4.
De RSZPPO meent dat die bedragen bij in de Ministerraad overlegd koninklijk
besluit zouden kunnen worden toegewezen aan de ﬁnanciering van de pensioenen. Indien het deel van de overschotten van de kinderbijslag van het personeel
van de politiezones wordt toegewezen aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie, zou het bedrag van de ristorno’s evenredig verhoogd worden.
Ik ben uiteraard niet gekant tegen het principe om het deel van de overschotten
van de kinderbijslag van de lokale politie toe te wijzen aan de ﬁnanciering van de
pensioenen van de politie.
Toch laat het koninklijk besluit beoogd in artikel 9, 6e lid, van de wet van 6 augustus 1993 mijns inziens niet toe om een deel van de overschotten van de kinderbijslag toe te wijzen aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.
Dat koninklijk besluit kan immers slechts de in het voornoemde artikel vooropgestelde verdeling uitvoeren.
Zoals artikel 9 van de wet van 6 augustus 1993 is geformuleerd, geeft het evenwel een limitatieve opsomming van de wettelijk toegestane affectaties in verband
met het overschot.
“Ieder jaar wordt het overschot inzake kinderbijslag met betrekking tot het voorlaatste jaar verhoogd met de ﬁnanciële opbrengsten zowel van dit overschot als
van het reservefonds betreffende de kinderbijslag van de rijksdienst, bestemd
voor de ﬁnanciering van de pensioenen die ten laste zijn van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden, het stelsel van de nieuwe bij de
rijksdienst aangeslotenen en van de voorzorgsinstelling.”
Een toewijzing aan niet in artikel 9 vooropgestelde doeleinden lijkt me onmogelijk.
Volgens mij kan men zelfs een vraagteken plaatsen bij de wettelijkheid van het
bestaan, binnen de RSZPPO, van een overschot van de kinderbijslag voor personeelsleden van de lokale politie.
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Enerzijds bepaalt artikel 1 van de wet van 6 augustus 1993, ingevoegd door
artikel 36 van de wet van 6 mei 2002: “Deze wet is niet van toepassing op de
personeelsleden van de korpsen van de lokale politie”. Die bepaling werd van
kracht op 1 januari 2003, zodat vanaf die datum geen enkel overschot van de
kinderbijslag van de personeelsleden van de politie nog moest worden ingeschreven in het reservefonds van de RSZPPO (overschot 2001). Een toewijzing van het
deel van het overschot van de lokale politie aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie zou wellicht dus ook een wijziging vergen van artikel 1 van de wet
van 6 augustus 1993.
Anderzijds zijn de politiezones geen plaatselijke besturen zoals beoogd in artikel 32
van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag en lijkt volgens mij geen
enkele expliciete wettelijke basis de RSZPPO toe te laten voor het personeel van
de lokale politie een werkgeversbijdrage van 5,25 % te innen die bestemd is voor de
sector van de kinderbijslag.
Gezien de hierboven aangehaalde problemen, is de toewijzing van het overschot
van de kinderbijslag van de lokale politie aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie mijns inziens en vanuit technisch oogpunt het best te realiseren
via een wijziging van artikel 4 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het
Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere
bepalingen inzake sociale zekerheid, waarin de ontvangsten van het Fonds van de
pensioenen van de geïntegreerde politie worden gepreciseerd (en waarin tot op
heden geen sprake is van het overschot van de kinderbijslag van de lokale politie).
Vanuit budgettair oogpunt rijst evenwel de vraag of het logisch is dat het excedentaire saldo van de kinderbijslag van het personeel van de lokale politie wordt
toegewezen aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie, terwijl dat fonds
geen enkele ontvangst inzake kinderbijslag voor de federale politie krijgt toegewezen. De federale politie betaalt immers zelf de kinderbijslag in plaats van een
werkgeversbijdrage van 5,25 % te storten. De lokale politie zou dus veel meer
bijdragen tot de ontvangsten dan de federale politie, terwijl de lasten wel gemeenschappelijk zijn.
2 Inhouding op het vakantiegeld
Voor personeelsleden van de plaatselijke besturen is het zo dat de inhouding van
13,07 % op het vakantiegeld in de overheidssector sinds 1993 terechtkomt bij het
fonds voor egalisatie van het percentage van de pensioenbijdragen.
Artikel 6, § 3, van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de
pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen
inzake sociale zekerheid, bepaalt: “Wat de personeelsleden van de korpsen van
de lokale politie betreft, wordt de inhouding op het vakantiegeld vastgelegd bij
het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een
vakantiegeld aan het personeel van ‘s lands algemeen bestuur, dat op de personeelsleden van de politiediensten toepasselijk is verklaard bij artikel XI. III. 4. van
het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, aan de RSZPPO gestort door de instelling die
zorgt voor de uitbetaling van het vakantiegeld aan dat personeel.” Het artikel
stelt eveneens: “De koning bepaalt, na advies van de in artikel 8 bedoelde
Commissie, de bestemming van de opbrengst van de in het eerste lid bedoelde
inhouding.” Die bepaling is van kracht sinds 1 april 2001. Tot op heden heeft de
koning geen enkele bestemming bepaald.
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De situatie is dus anders dan die in punt 1, aangezien er in dit geval een wettelijke bepaling is die het mogelijk maakt om de inhouding door te storten aan de
RSZPPO, zodat artikel 1 van de wet van 6 augustus 1993 niet als een obstakel
kan worden beschouwd voor stortingen aan de RSZPPO.
Uit artikel 39 quater van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd door artikel 4 van de
wet van 17 september 2005, vloeit voort dat sinds 1 januari 2005 een inhouding
wordt verricht voor de vastbenoemde personeelsleden van de geïntegreerde
politiediensten en van het leger, die gelijk is aan het totaal van de in artikel 38,
§ 2, vastgelegde bijdragevoeten. Die bepaling voorziet erin dat de opbrengst van
de inhouding wordt gestort aan het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels. In realiteit betreft dit echter uitsluitend de federale politie.
Wat de personeelsleden van de lokale politie betreft, hield de wet van 17 september 2005 geen wijziging in van de storting aan de RSZPPO, waarin artikel 6, § 3,
van de wet van 6 mei 2002 voorziet. In tegenstelling tot wat uw Hoog College lijkt
te veronderstellen, moet de inhouding op het vakantiegeld nog steeds gestort
worden aan de RSZPPO en niet aan het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels.
Het bewijs daarvoor wordt geleverd door de tekst die door de wet van 17 september 2005 is toegevoegd aan artikel 6, § 3, van de wet van 6 mei 2002 en die
een link legt tussen de (nieuw beoogde) Copernicuspremie en het (reeds vroeger
beoogde) vakantiegeld. De tekst preciseert: “Dit geldt eveneens voor de inhouding op de Copernicuspremie bepaald bij het koninklijk besluit van 16 januari 2003
tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het
administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op
twee niveaus.” Daaruit blijkt dat het niet de bedoeling was om de inhouding op
het vakantiegeld van de lokale politie te storten aan het Fonds voor het evenwicht
van de pensioenstelsels. De memorie van toelichting bevestigt dat overigens:
“Vermits de afhouding op het vakantiegeld van het personeel van de lokale politie
wordt gestort aan de RSZPPO, bepaalt artikel 6 van het ontwerp, naar analogie,
dat de opbrengst van de afhouding uitgevoerd op de Copernicuspremie toegekend aan het personeel van de lokale politie die momenteel nog geen bestemming
had, eveneens aan deze dienst moet worden gestort.
De bevoegdheid om toewijzingen te doen, die aan de koning werd verleend krachtens artikel 6, § 3, lid 3, geldt zowel voor de opbrengst van de inhouding op het
vakantiegeld als voor de opbrengst van de inhouding op de Copernicuspremie.
Uit het voorgaande moet worden besloten dat de aan de RSZPPO gestorte inhouding voor de lokale politie aan het pensioenfonds van de geïntegreerde politie zou
kunnen worden toegewezen middels een koninklijk besluit dat wordt genomen na
advies van de Commissie Politiediensten in uitvoering van artikel 6, § 3, lid 3, van
de wet van 6 mei 2002.
Die toewijzing zou echter tot gevolg hebben dat de lokale politie aldus meer bijdraagt tot de ontvangsten van het Fonds dan de federale politie, terwijl de lasten
gemeenschappelijk zijn.
Hoogachtend,

Bruno Tobback
Minister van Pensioenen
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