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Samenvatting

De directie-generaal Personen met een Handicap (DG Han) van de FOD Sociale
Zekerheid heeft als opdracht de toekenning van financiële tegemoetkomingen
aan personen met een handicap. Vóór 2010 moest een aanvraag voor een tegemoetkoming binnen acht maanden worden afgehandeld. Vanaf 2010 is die termijn
op zes maanden gebracht. De administratie haalt van oudsher de reglementaire
termijn niet en ondanks de vele maatregelen die in het verleden werden genomen,
blijft dit probleem hardnekkig voortbestaan. De lange doorlooptijd is niet alleen
nadelig voor de doelgroep, de federale overheid moet door de overschrijding van
de termijn aanzienlijke verwijlintresten betalen. Bovendien zal op middellange termijn het aantal aanvragen waarschijnlijk toenemen. Het Rekenhof heeft daarom
een audit uitgevoerd naar de tijdigheid van de behandeling van deze aanvragen.
DG Han is een dynamische administratie, waar de laatste jaren al zeer grondige
hervormingen werden doorgevoerd en waar continu aandacht uitgaat naar mogelijke verbeteringen. In 2009 wogen deze aanpassingen zwaar op de organistatie
en hadden ze nog geen gunstig effect op de doorlooptijden. De doorlooptijd van
de onderzochte dossiers bedroeg voor de maanden februari – december 2009
gemiddeld 9,4 maanden. Slechts bij één derde van alle eerste aanvragen die
goedgekeurd werden in 2009, werd de nieuwe wettelijke termijn voor 2010 van
zes maanden gehaald. Ondanks een aanzienlijk afname van het aantal openstaande dossiers, wachtten eind 2009 nog steeds meer dan 7.000 mensen meer
dan een jaar op een beslissing over hun eerste aanvraag. Ook tijdens de audit heeft
de administratie nog diverse veranderinitiatieven ondernomen, waardoor de gemiddelde doorlooptijd al verbeterde tot 6,7 maanden in augustus 2010.
Toch blijven aan aantal oorzaken van vertraging bestaan. Ze zijn talrijk, hebben
betrekking op verschillende actoren en zijn niet allemaal op korte termijn te verhelpen. Deze complexiteit verklaart gedeeltelijk waarom de inspanningen die de
administratie in het verleden heeft gedaan nog onvoldoende vruchten afwerpen
en de wettelijke termijn nog voor een belangrijk aandeel van de dossiers niet
gehaald wordt.
De oorzaken zijn gedeeltelijk buiten de directie-generaal te vinden:
•

Elementen uit de regelgeving, in hoofdzaak met betrekking tot controle op
de inkomsten, verhinderen voor bepaalde dossiers een snelle doorlooptijd.
Het Rekenhof stelde ook vast dat de doelgroep zeer heterogeen is, wat de
vraag opwerpt of de regelgeving niet meer op maat moet worden gemaakt.

•

De directie-generaal wordt geconfronteerd met een hoog percentage onterechte en stopgezette aanvragen. Vaak moet de administratie lang wachten
op informatie van de aanvrager zelf. De administratie kan dat zelf gedeeltelijk
verhelpen, bv. door formulieren te vereenvoudigen. De aanvragers en vooral
de ondersteunende organisaties (OCMW’s, ziekenhuizen, rusthuizen…)
moeten worden gesensibiliseerd om de regelgeving gepast te gebruiken.

•

Tijdswinst kan worden gerealiseerd als gegevensuitwisseling met andere
overheidsdiensten (zoals FOD Financiën of RKW) verder wordt geautomatiseerd, in het bijzonder als die overheidsdiensten hun geplande informatiseringprojecten tot een goed eind brengen.

•

Een goede coördinatie tussen de centrale ICT-dienst van de FOD Sociale
Zekerheid en de directie-generaal is essentieel om de ICT-projecten van
laatstgenoemde op tijd tot een goed einde te brengen en om incidenten zo
snel mogelijk op te lossen.
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Belangrijke oorzaken van vertraging die binnen de directie-generaal zelf kunnen
worden gevonden, zijn:
•

Procedures en werkpraktijken worden zeer uiteenlopend toegepast binnen
de werkstations die de administratieve procedure afhandelen en binnen de
medische centra in de provincies die de medische controles uitvoeren.

•

De communicatie zowel binnen als tussen de verschillende diensten verloopt gebrekkig, goede praktijken worden niet geïdentificeerd en veralgemeend.

•

Beheersinformatie over de procesuitvoering ontbreekt soms nog, in het
bijzonder over de afhandeling van het medische onderdeel van de procedure
en over dossiers die geblokkeerd raken.

•

De productiviteit van de werkstations loopt sterk uiteen. Ook binnen de
werkstations behandelen sommige medewerkers veel meer dossiers per
dag dan andere.

•

De ICT is gedeeltelijk niet meer aangepast aan de huidige procedures en
noden van de gebruikers. De opvolging van ICT-projecten is niet optimaal.

Het Rekenhof merkt op dat de efficiëntie kan worden verhoogd door een verdere
informatisering van processen, rekening houdend met volgende randvoorwaarden. De medewerkers van de directie-generaal moeten voldoende competent en
bereid zijn om de informaticatoepassingen toe te passen. De aanpassingen aan
het ICT-systeem moeten zeer goed worden voorbereid en gepland zodat tijdens
de migratiefase efficiëntieverlies (bv. ten gevolge van kinderziekten) wordt geminimaliseerd.
De mate waarin de aanvragen worden gecontroleerd, beïnvloedt de doorlooptijd.
Het Rekenhof stelde vast dat de controles (bv. van de inkomsten of medische
onderzoeken) sterk verschillen tussen de werkstations en tussen de medische
centra zonder dat die verschillen steunen op een risicoanalyse. Een gelijke behandeling van de aanvragers is daardoor onvoldoende gewaarborgd.
De FOD Sociale Zekerheid is het eens met nagenoeg alle aanbevelingen van het
Rekenhof. Ook de staatssecretaris bevoegd voor Personen met een Handicap
onderschrijft de conclusies en aanbevelingen. Het Rekenhof is van oordeel dat de
wettelijk voorgeschreven termijn haalbaar is als de lopende vernieuwingsinitiatieven
worden voortgezet en de resterende knelpunten worden aangepakt.
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Inleiding

1

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

De directie-generaal Personen met een Handicap (DG Han) van de FOD Sociale
Zekerheid zorgt voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met
een handicap1.
Er zijn drie soorten tegemoetkomingen:
1.

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is bedoeld voor personen
vanaf 21 jaar met een handicap die meer dan 66 % arbeidsongeschikt zijn.
De aanvraag moet voor de leeftijd van 65 jaar worden ingediend. Wie voor
die leeftijd een IVT geniet, blijft die echter ook na zijn 65e ontvangen.

2.

De integratietegemoetkoming (IT) is bedoeld om de bijkomende kosten die
personen met een handicap vanaf 21 jaar hebben om zich te integreren, te
dekken.

3.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is eveneens bedoeld
om de bijkomende kosten te dekken, maar voor personen vanaf 65 jaar.
De THAB komt daarom ook tegemoet aan de gevolgen van natuurlijke
verouderingsprocessen.

De IVT is een inkomensvervangende uitkering. De IT en THAB zijn aanvullende
tegemoetkomingen, bedoeld om de bijkomende kosten te dekken die voortvloeien
uit de handicap. De mate van handicap wordt voor de inkomensvervangende vergoeding (IVT) vastgesteld op basis van de verdienmogelijkheden op de algemene
arbeidsmarkt. Voor de aanvullende tegemoetkomingen (IT, THAB) wordt de graad
van zelfredzaamheid2 beoordeeld. Beide hangen dikwijls samen, maar het kan dat
iemand met een handicap van meer dan 66 % toch voldoende zelfredzaam is.
Het systeem van tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoort
niet tot de sociale zekerheid maar tot de sociale bijstand en is een residuair stelsel bedoeld voor personen die minvermogend zijn. Naast een medisch onderzoek
gebeurt er daarom ook een onderzoek naar de inkomsten en het vermogen van
de aanvragers en hun partner. Als die bepaalde grenzen overschrijden, wordt de
tegemoetkoming in verhouding verminderd.
Het maximumbedrag van de IVT ligt naargelang van de gezinssituatie van de aanvrager tussen 5.809 euro en 11.618 euro per jaar. Dat bedrag komt overeen met
dat van een leefloon. Het maximumbedrag van de IT ligt naargelang van de beperking die de handicap meebrengt tussen 1.061 en 9.550 euro per jaar, dat van de
THAB tussen 906 euro en 6.087 euro per jaar3.

1

Daarnaast levert deze dienst ook parkeerkaarten en medische attesten af voor andere fiscale en
sociale voordelen. Zij voert ook medische onderzoeken uit voor de toekenning van de verhoogde
kinderbijslag.

2

Dit omvat de mogelijkheid om zich te verplaatsen, voeding te nuttigen of te bereiden, voor zijn
persoonlijke hygiëne te zorgen en zich te kleden, de woning te onderhouden en huishoudelijk werk
te verrichten, te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden,
tot communicatie en sociaal contact.

3

Bedragen van toepassing bij het afsluiten van de audit (spilindex 110,51).
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Volgens het Jaaroverzicht 2009 van DG Han waren er op 31 december 2009
291.320 rechthebbenden, waarvan 152.694 voor een inkomensvervangende en
integratietegemoetkoming (IVT-IT) en 138.626 voor een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden (THAB). In 2009 werd 1.082,3 miljoen euro voor IVT-IT en
431,6 miljoen euro voor THAB betaald. De begroting 2010 bevat 1.733, 5 miljoen
euro voor de betaling van tegemoetkomingen.
Een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming
worden altijd samen aangevraagd en verwerkt in één dossier. In dit onderzoek
werd dan ook geen onderscheid gemaakt tussen beide; ze worden verder samen
behandeld onder de noemer IVT.
DG Han telde eind 2009 489 personeelsleden (422,4 FTE), onder wie 41 artsen.
Daarnaast werkten 127 aangestelde artsen mee die op freelance basis medische
onderzoeken uitvoeren.

2

Tijdigheidsproblematiek

Voor 2010 moest een aanvraag voor een tegemoetkoming binnen acht maanden
worden afgehandeld4. Artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003
betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap bepaalde: “De termijn tussen de datum
van ontvangst van de aanvraag of de datum van de kennisname van het feit dat
aanleiding geeft tot een ambtshalve onderzoek en de eerste dag van de maand
waarin de betaling van de eerste maandelijkse termijn van de tegemoetkoming
wordt verricht, mag niet hoger zijn dan acht maanden”5.
De wetgever heeft beslist dat deze termijn vanaf 1 januari 2010 zes maanden
bedraagt, door een aanvulling van artikel 8bis, derde lid, van de wet van 27 februari 1987. Het koninklijk besluit verwijst vanaf nu naar “het aantal maanden vermeld in de wet”.
Na deze periode van zes maanden, resp. acht maanden voor aanvragen vóór
1 januari 2010, zijn verwijlinteresten verschuldigd.
DG Han haalt van oudsher de reglementaire termijn niet, ondanks de vele maatregelen die het in het verleden heeft genomen (tabel 1).

4

Artikel 8bis, derde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap (verder de wet genoemd) en artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit
van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

5

Artikel 13, § 2, van het KB bepaalt dat de termijn van acht maanden kan worden geschorst als de
aanvrager niet binnen een maand de door de dienst opgevraagde inlichtingen heeft verstrekt.

8
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Tabel 1 – Gemiddelde onderzoekstermijnen voor tegemoetkomingen, totaal en
opgedeeld per taal (jaargemiddelde in maanden 2005-2009)
2005

2006

2007

2008

2009

6,9
7,6
6,5

6,5
6,9
6,2

6,6
6,9
6,3

7,6
7,5
7,6

8,1
9,4
7,4

7,7
7,5
7,9

8,3
8,0
8,7

9,9
10,6
9,0

12,2
12,7
11,3

12,3
12,5
12,2

7,2
7,6
6,9

7,2
7,5
6,9

7,9
8,9
7,2

9,6
10,7
8,7

9,8
11,1
8,8

N
IVT + THAB
IVT
THAB
F
IVT + THAB
IVT
THAB
N+F
IVT + THAB
IVT
THAB
Bron: DG Han6

De vertraging in de behandeling leidde tot aanzienlijke en oplopende verwijlintresten in de voorbije jaren (tabel 2).
Tabel 2 – Verwijlintresten voor de periode 2004-2009 (in euro)
Jaar

Verwijlintresten

Wettelijke intrestvoet

2004
2005
2006
2007
2008
2009

1.904.334
1.679.151
2.159.128
2.319.874
3.003.581
4.037.841

7%
7%
7%
6%
7%
5,5 %

Bron: DG Han

Ook uit de tevredenheidsenquête die DG Han uitvoerde in 2007 bleek de beslissingstermijn een pijnpunt en kreeg de dienst zwakke scores voor de ‘snelheid van
de dienstverlening’7.
In zijn beleidsnota bij de begroting 20108 neemt de staatssecretaris voor Sociale
Zaken, belast met Personen met een Handicap, de inkorting van de behandelingstermijn als een prioritair aandachtspunt op. Hij verwijst in de nota naar een stuurgroep die de doorlooptijd zorgvuldig zal monitoren, naar reorganisaties (in het
bijzonder bij de medische onderzoeken), het gebruik van het eHealthplatform en
deze audit van het Rekenhof. Ook vermeldt de beleidsnota het leesbaarder maken
van administratieve documenten als middel om behandelingstijd te besparen.

6

Tabellen en figuren zonder bronvermelding werden door het Rekenhof uitgewerkt.

7

FOD Sociale Zekerheid, Klantentevredenheidsenquête DG Personen met een Handicap 2007.
Rapportering van de resultaten en de statistische analyse, 21 maart 2008, p. 15-17.

8

Parl. St. Kamer, DOC 52 2225/004, Algemene beleidsnota Personen met een handicap, p. 28-29.

Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap – Rekenhof, december 2010

9

3

Audit

Het Rekenhof heeft de tijdigheid van de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkoming van personen met een handicap onderzocht. Met de audit wenst het
Rekenhof bij te dragen tot een efficiënte behandeling van de aanvragen en tot
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de doelgroep.
Onderstaand schema vermeldt de twee onderzoeksvragen en de onderzoeks
methoden op hoofdlijnen om ze te beantwoorden.
Onderzoeksvragen
1. Worden aanvragen voor een
tegemoetkoming tijdig
afgehandeld?
2. Waardoor worden aanvragen om
een tegemoetkoming niet tijdig
afgehandeld?

Methode van onderzoek
Statistische analyses van de doorlooptijden van afgehandelde dossiers op
basis van gegevens uit het dossierafhandelingssysteem (Tetra) van DG Han.
Voor niet afgehandelde dossiers wordt o.m. gekeken naar het aantal openstaande dossiers, de evolutie van de verwijlintresten …
Om de oorzaken van vertraging te lokaliseren werden o.m. volgende methodes
gebruikt:
• statistische analyse van de verschillende deeltrajecten in de afhandeling
van een dossier;
• doorlichting van processen, personeel, ICT-tools, aansturing … in de verschillende afdelingen binnen DG Han (werkstations, centra voor medische
expertise, dienst Documentbeheer) via o.m. analyse van statistieken,
interviews, observatie;
• doorlichting van de informatie-uitwisseling met andere overheidsdiensten
(o.a. de FOD Financiën);
• doorlichting van sommige aspecten van de ICT-functie (projectbeheer,
relatie met de gebruikers) via o.m. studie van documenten, interviews;
• studie van de regelgeving.

De audit beperkt zich tot eerste aanvragen. De herzieningen van tegemoetkomingen en andere taken van DG Han komen niet aan bod. Ook de samenwerking met
de gemeenschappen, die ook sociale maatregelen ten gunste van personen met
een handicap nemen, is niet onderzocht.
De rechtmatigheid van de genomen beslissingen wordt niet beoordeeld, maar
wordt wel meegenomen als randvoorwaarde. Het inkorten van de doorlooptijd
mag immers niet als neveneffect hebben dat weliswaar sneller wordt beslist,
maar minder juist.
De audit werd op 22 april 2009 aangekondigd bij de minister van Financiën, de
staatssecretaris voor Personen met een Handicap en de voorzitters van de FOD
Financiën en de FOD Sociale Zekerheid.
De audit werd uitgevoerd van mei 2009 tot maart 2010, wat inhoudt dat rekening
werd gehouden met wijzigingen in procedures tot die datum. Het Rekenhof kon
rekenen op een zeer goede samenwerking met de geauditeerde administraties.
Het voorontwerp van verslag werd op 20 juli 2010 toegestuurd aan de voorzitters
van de directiecomité’s van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën. De
voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid heeft geantwoord op 19 augustus 2010. Buiten de antwoordtermijn werd op 15 oktober 2010
een antwoord ontvangen van de voorzitter van het directiecomité van de FOD
Financiën.
Het ontwerpverslag werd op 6 oktober 2010 naar de staatssecretaris bevoegd
voor Personen met een Handicap en de minister van Financiën gestuurd. De
staatssecretaris heeft op 7 december 2010 geantwoord. De minister van Financiën
heeft niet gereageerd.
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Hoofdstuk 1
Doorlooptijden en evolutie van de achterstand

In dit hoofdstuk worden eerst de gebruikte statistieken toegelicht. Vervolgens
wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst aan de hand van een aantal gemiddelde doorlooptijden, de achterstand aan openstaande dossiers en de evolutie
van het aantal aanvragen.
Voor de dossiers waarvoor in 2009 een beslissing werd genomen, wordt nagegaan in welke mate ze aan de toen geldende doorlooptijd voldeden. Ze worden
ook getoetst aan de nieuwe doorlooptijd vanaf januari 2010. Zo wordt duidelijk of
met de huidige werkwijze de nieuwe termijn gehaald wordt of niet. Ten slotte
wordt nagegaan in welke mate de doelstellingen over de doorlooptijd uit het
actieplan DG Han 2009 – 2010 (versie 19 juni 2009) bereikt werden.
Samenvatting van de gehanteerde normen
Termijn van moment van de aanvraag tot de eerste dag van de maand van de eerste
betaling van een tegemoetkoming:
Wetgeving tot 31 december 2009:
Wetgeving vanaf 1 januari 2010:
Termijn van moment van de aanvraag tot de beslissing:
Interne doelstelling tegen december 2009:

1.1
1.1.1

8 maanden
6 maanden
gemiddeld 8 maanden
en 65 % binnen 6 maanden

Berekeningswijze van de statistieken
Bron van de basisgegevens

De basiscijfers voor de statistieken werden gehaald uit Business Objects, de
managementrapporteringstool van DG Han. De databestanden in deze tool worden
op hun beurt gevoed vanuit Tetra, het softwarepakket waarmee de dossiers
worden afgehandeld.
Bij de installatie van Business Objects werden een aantal beperkingen ingebouwd. Zo werd ervoor geopteerd te werken met verschillende “universes”, of
databestanden, die door de gebruiker niet met elkaar kunnen worden gelinkt. Ook
eigen bestanden kunnen niet worden gelinkt. Bijgevolg moesten de verkregen
gegevens verder verwerkt worden via tussenstappen in Excel, Access en SPSS
(een softwarepakket voor statistische analyse).
De huidige opbouw van de managementrapporteringstool beperkt de mogelijk
heden om binnen DG Han op een eenvoudige en flexibele wijze beheersinformatie te verzamelen.
1.1.2

Selectie van de periode

In het onderzoek werden alle eerste aanvragen opgenomen waarvoor een beslissing werd genomen van februari tot en met december 2009. In het begin van dat
jaar werd een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en werden de werkprocessen en ICT-tools ingrijpend veranderd. Voor het verklaren van de huidige problematiek zijn dossiers van vóór 2009 dan ook weinig representatief.
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Ook in 2009 werden de veranderingen voortgezet en werd er een aantal bijzondere operaties uitgevoerd die een impact hadden op de doorlooptijden. In juni,
november en december is de impact concreter te berekenen omdat er een grote
rappeloperatie was (zie verder). In de overige maanden bestaat de impact vooral
uit de lagere beschikbaarheid van een aantal medewerkers doordat DG Han verhuisde, nieuwe procedures werden geïmplementeerd en bijhorende kinderziekten
moesten worden opgelost.
Om na te gaan in welke mate de wetgeving in 2009 nageleefd werd, is het van
belang alle dossiers mee te nemen bij de berekening van de gemiddelde doorlooptijden. Ook de dossiers uit bijzondere inhaaloperaties moeten immers aan de wetgeving voldoen. Bij de evaluatie van de organisatiestructuur en de processen eind
2009, is het wel nuttig enkel de verwerking van courante dossiers te bekijken. In
de volgende paragrafen wordt soms dan ook verwezen naar cijfers waar de effecten van de inhaaloperaties uitgezuiverd werden of wordt enkel gekeken naar aanvragen uit recente maanden.
Ook in 2010 zullen er nog procedures aangepast worden en zullen er bijkomende
deeltrajecten geïnformatiseerd worden, zodat in deze maanden een belasting op
de capaciteit zal blijven bestaan. Een ingrijpende reorganisatie wordt echter niet
gepland. De cijfers van 2009, deels uitgezuiverd, vormen dus zeker een goede
basis om de verdere evolutie van de doorlooptijd in te schatten.
1.1.3

Noodzaak aan bijkomende statistieken

DG Han beschikt over uitgebreid statistisch materiaal over doorlooptijden. Er
bestaat zowel een maandelijkse interne rapportering als een gedetailleerd jaarverslag voor de buitenwereld. Toch moesten een aantal bijkomende statistieken
worden berekend.
Het Rekenhof heeft de audit beperkt tot eerste aanvragen, aangezien de laattijdigheid daar het meest prangend is. Dat zijn ook de meest volledige dossiers,
waar alle stappen van begin tot eind moeten worden doorlopen. Het betreft ongeveer 50 % van alle aanvragen voor tegemoetkomingen (voor dossiers die beslist
werden in 2009). Voor deze dossiers is er in het verleden nog geen aanvraag
ingediend voor hetzelfde type van tegemoetkoming. Aanvragen tot een herziening
van een bestaand dossier, zowel door de administratie of door de aanvrager zelf,
worden dus buiten beschouwing gelaten. DG Han beschikte niet over apart cijfermateriaal voor de eerste aanvragen. De cijfers hierover heeft het Rekenhof
samengesteld.
De behandelingstermijn die de wetgever oplegt, loopt van de datum van de aanvraag tot de eerste van de maand waarin de eerste betaling gebeurt. Impliciet wil
dat zeggen dat het over goedgekeurde dossiers gaat (ongeveer 45 % van alle
eerste aanvragen), aangezien alleen daarvoor een betaling geschiedt. DG Han
berekent de doorlooptijd enkel tot de datum van de beslissing en dit voor alle
dossiers. Het Rekenhof berekende daarnaast de wettelijke termijn tot betaling
voor de goedgekeurde dossiers.
1.1.4

Nieuwe statistieken gecommuniceerd door DG Han in 2010

De doorlooptijden die in dit verslag berekend worden, betreffen de totale periode
van het moment van de aanvraag tot de eerste van de maand waarin de eerste
betaling gebeurt. Dat is het begin- en eindpunt zoals de regelgeving bepaalt.
Daarnaast biedt de regelgeving de mogelijkheid die termijn te schorsen zolang de
aanvrager of een buitenlandse instelling de door DG Han gevraagde inlichtingen
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niet volledig verstrekt heeft. De schorsing begint pas te lopen één maand na het
opvragen van de inlichtingen. Deze schorsing vermindert de periode waarvoor
verwijlinteresten verschuldigd zijn9. In 2009 beschikte DG Han niet over voldoende betrouwbare data om deze periode van schorsing te kunnen berekenen
(zie ook punt 3.1.2). Pas vanaf 2010 wordt de schorsing weer toegepast.
Precieze statistieken over de doorlooptijd verminderd met de werkelijk door
gevoerde schorsingen zijn niet beschikbaar. Sinds het einde van het onderzoek
van het Rekenhof communiceert DG Han extern wel een aantal nieuwe statistieken. Ze worden hieronder kort besproken. De berekening ervan werd niet in detail
geverifieerd door het Rekenhof.
•

Doorlooptijd vanaf de registratie bij DG Han van de ontvangst van de
medische formulieren ingevuld door de aanvrager, tot de beslissing. Deze
termijnen worden op de website vermeld om de gebruiker een idee te
geven van de behandelingstermijn vanaf het moment dat hij de medische
formulieren heeft opgestuurd. Bij deze berekeningswijze wordt van de
totale periode echter meer afgetrokken dan enkel de wettelijk uitgevoerde
schorsingen. Tabel 3 toont de grote verschillen met de reële totale doorlooptijd, zoals in het verleden steeds gepubliceerd. De cijfers volgens de
oude berekeningswijze zijn niet langer terug te vinden op de website.
Tabel 3 – Nieuwe versus oude statistieken (in maanden)
Doorlooptijd na
ontvangst medische
vragenlijst volgens
DG Han10

Reële totale
doorlooptijd tot
beslissing11

Verschil

2010

IVT

THAB

IVT

THAB

IVT

THAB

januari

4,7

4,0

10,1

8,2

− 5,5

− 4,2

februari

3,9

3,2

9,6

7,7

− 5,7

− 4,5

maart

4,3

3,2

8,9

6,6

− 4,7

− 3,4

april

5,1

3,5

9,0

6,2

− 3,8

− 2,7

•

Percentage dossiers dat binnen zes maanden wordt afgehandeld, rekening
houdend met de schorsing. Dat wordt onrechtstreeks berekend, door het
aantal dossiers waarin verwijlinteresten moeten worden betaald, te plaatsen tegenover het totaal aantal beslissingen van de betreffende maand.
Voorbeeld april 2010
aantal beslissingen
aantal dossiers met verwijlinteresten
aantal dossiers nieuwe berekeningswijze DG Han < 6 maanden

9

15.377
2.297
13.080 of 85 %

Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van dossiers
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap (art 13 § 2 en § 3).

10

Berekend door DG Han voor de eerste aanvragen.

11

Berekend door DG Han voor de eerste aanvragen plus de aanvragen tot herziening door de aanvrager. Deze cijfers liggen zeer kort bij de cijfers over uitsluitend eerste aanvragen. Het Rekenhof
rekende dit na voor de maand maart 2010 en vond een verschil van 0,1 maand.
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Voor een afgekeurd dossier is geen tegemoetkoming verschuldigd en zullen er bijgevolg ook nooit verwijlinteresten berekend worden. Er kan op
basis van de verwijlinteresten dus enkel een uitspraak gedaan worden over
de goedgekeurde dossiers, en dit als volgt:
aantal goedgekeurde dossiers:
aantal dossiers met verwijlinteresten:
aantal goedgekeurde dossiers < 6 maanden:

7.659
2.297
5.362 of 70 %

De nieuwe statistieken sluiten niet volledig aan met de doorlooptijd verminderd
met de periode van schorsing zoals in de regelgeving bepaald. Bovendien geven
de statistieken geen zicht meer op de totale reële doorlooptijd. Problemen met
de langdurige aanvraagfase, die zoals verder in dit verslag zal blijken een belangrijk aandachtspunt vormen voor DG Han, komen niet meer tot uiting.

1.2
1.2.1

Doorlooptijd tot betaling
Gemiddelde doorlooptijd12

Tabel 4 geeft een overzicht van de gemiddelde doorlooptijd van alle dossiers die
goedgekeurd werden in een bepaalde maand. Er wordt ook aangegeven over hoeveel dossiers het per maand gemiddeld gaat.
Tabel 4 – Gemiddelde doorlooptijd tot de eerste dag van de maand van
de eerste betaling (enkel goedgekeurde, eerste aanvragen)
Dossiers goedgekeurd in 2009 in de maand

THAB

IVT

Totaal

februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

9,36
9,58
8,21
8,34
7,78
7,85
8,22
8,17
8,72
8,56
8,33

13,45
13,06
12,35
11,81
11,98
11,27
11,57
11,47
11,34
11,93
11,81

10,37
10,55
9,15
9,12
9,05
8,73
9,06
8,99
9,44
9,58
9,15

gemiddelde doorlooptijd

8,48

11,95

9,38

gemiddeld aantal aanvragen goedgekeurd per maand

2.086

730

2.816

De gemiddelde doorlooptijd voor alle dossiers bedraagt 9,38 maanden. Er is echter een groot verschil in doorlooptijd tussen IVT- en THAB-aanvragen. Voor IVTaanvragen blijft de gemiddelde doorlooptijd, na een lichte daling in de eerste
maanden, schommelen tussen de 11 en 12 maanden. Voor de THAB-dossiers ligt
de doorlooptijd de laatste maanden van 2009 om en bij de 8,5 maanden.

12

Het gaat om de doorlooptijd tot de eerste dag van de maand van de eerste betaling, zoals in de
wetgeving gedefinieerd wordt. Deze cijfers worden weinig beïnvloed door de inhaaloperaties in de
maanden juni, november en december, aangezien die bijna uitsluitend afgekeurde dossiers betroffen.
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Hoewel voor de THAB-aanvragen de oude wettelijke doorlooptijd van acht maanden gemiddeld bijna gehaald wordt, blijft voor beide types tegemoetkomingen de
kloof met de nieuwe wettelijke termijn van zes maanden groot.
1.2.2

Percentage aanvragen met betaling binnen zes maanden

De wetgeving legt geen richtlijnen op voor de gemiddelde doorlooptijd, maar
bepaalt dat iedere aanvraag vanaf 1 januari 2010 binnen zes maanden moet worden
behandeld en betaald. Een belangrijke indicator of de nieuwe wetgeving kan worden
nageleefd, is dan ook het percentage dossiers waarvoor de eerste betaling binnen
de nieuwe wettelijke termijn gebeurt. Figuur 1 geeft dit percentage weer voor alle
dossiers die werden goedgekeurd van februari tot en met december 2009. Het betreft
dus dossiers waarvoor op het moment van de beslissing nog een ruimere wettelijke termijn van toepassing was.
Figuur 1 – Percentage goedgekeurde dossiers met eerste betaling binnen
de nieuwe wettelijke termijn van zes maanden

Voor de THAB-aanvragen gebeurt gemiddeld maar in 39 % van de gevallen de
eerste betaling binnen de nieuwe termijn van zes maanden. In december werd
een piek bereikt van bijna 50 %. Bij de IVT-dossiers wordt slechts bij gemiddeld
18 % van de gevallen deze termijn gehaald. In geen enkele maand stijgt het percentage ver boven de 20 %.
Slecht bij één derde van alle eerste aanvragen die goedgekeurd werden in 2009,
werd de nieuwe wettelijke termijn voor 2010 van zes maanden gehaald.
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1.3 Doorlooptijd tot beslissing
1.3.1

Gemiddelde doorlooptijd

Ongeveer 39 % van de eerste aanvragen wordt goedgekeurd (indien de speciale
inhaaloperaties buiten beschouwing worden gelaten, ligt het goedkeuringspercentage op 45 %). Voor die dossiers volgt er een betaling en kan de wettelijke termijn
worden berekend. Om een volledig zicht te hebben op de doorlooptijden is het
daarnaast ook belangrijk om de afgekeurde dossiers te betrekken in de analyse.
Dat is ook belangrijk om het behalen van de interne doelstellingen, opgenomen in
het actieplan 2009 – 2010 van DG Han, te kunnen evalueren. Deze doelstellingen
hebben immers betrekking op de termijn tot beslissing voor alle dossiers.
Tabel 5 geeft een overzicht van de gemiddelde termijn van aanvraag tot beslissing voor alle dossiers beslist in een bepaalde maand, ongeacht of ze goed
gekeurd of verworpen werden.
Tabel 5 – Gemiddelde doorlooptijd tot de beslissing (zowel goedgekeurde als
verworpen aanvragen, in maanden)
Dossiers beslist in 2009 in de maand

THAB

IVT

Totaal

februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

8,98
9,32
8,48
8,23
9,77
8,05
8,42
8,71
9,16
10,08
10,12

11,46
11,35
10,38
10,00
12,07
10,08
10,47
10,65
10,84
12,60
14,81

9,86
10,06
9,11
8,82
10,66
8,86
9,16
9,40
9,81
11,11
12,65

9,10

11,81

10,17

4.517

2.935

7.447

gemiddelde termijn
gemiddeld aantal aanvragen beslist per maand

In de maanden juni, november en december wordt het gemiddelde negatief beïnvloed door een grote inhaaloperatie (zie verder 3.1.2).
Voor de IVT-aanvragen ligt de gemiddelde doorlooptijd tot de beslissing op
11,8 maanden, terwijl die voor de THAB-aanvragen 9,1 maanden bedraagt. Ook
hier is er een duidelijk verschil tussen beide types van tegemoetkomingen.
Gemiddeld wacht de aanvrager 10,2 maanden op een beslissing. Deze termijn
ligt hoger dan de doorlooptijd tot betaling voor de goedgekeurde dossiers van
9,4 maanden. Dit wil zeggen dat de afgekeurde dossiers gemiddeld nog later
beslist worden dan de goedgekeurde.
In het actieplan voor 2009 – 2010 van DG Han werd als specifieke doelstelling
opgenomen dat tegen eind december 2009 een gemiddelde doorlooptijd tot
beslissing van acht maanden zou worden gehaald, zowel voor THAB- als IVTaanvragen. In de maand december worden de cijfers in bovenstaande tabel negatief beïnvloed door een grote inhaaloperatie waarbij een aantal oude dossiers
afgehandeld werden. Indien die speciale dossiers buiten beschouwing gelaten
worden, bedraagt de behandelingstermijn voor THAB- en IVT-aanvragen respectievelijk 7,8 en 10,4 maanden.

16

Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap – Rekenhof, december 2010

Voor THAB-aanvragen wordt in december de interne doelstelling van acht maanden dus net gehaald, terwijl ze voor IVT-aanvragen met 2,4 maanden overschreden
wordt.
1.3.2

Percentage dossiers met beslissing binnen zes maanden

Hoewel de wetgeving enkel spreekt over de termijn tot betaling, is het ook zinvol
te analyseren voor hoeveel procent van de aanvragen er een beslissing genomen
wordt binnen een termijn van zes maanden. Op het moment van de beslissing,
krijgt de aanvrager immers een bericht over de afloop van zijn dossier. Voor afgekeurde dossiers is dat de laatste stap in het proces. Figuur 2 toont dat percentage voor alle eerste aanvragen waarvoor een beslissing werd genomen van
februari tot en met december 2009. De cijfers van juni, november en december
worden ook hier negatief beïnvloed door een inhaaloperatie.
Figuur 2 – Percentage dossiers beslist binnen zes maanden

38 % van alle THAB-aanvragers krijgt een beslissing binnen zes maanden. Voor
de IVT-aanvragers is dat 26 %.
Globaal wordt net één derde van alle eerste aanvragen beslist binnen zes maanden.
Ook hierover werd een specifieke doelstelling opgenomen in het actieplan 2009
– 2010 van DG Han. Er werd vooropgesteld dat tegen december 2009 65 % van
alle aanvragen binnen zes maanden zou worden behandeld. Om een juist beeld te
krijgen van de courante verwerking van dossiers op het eind van 2009, werden de
percentages uit bovenstaande grafiek opnieuw berekend, nu zonder rekening te
houden met de dossiers uit de inhaaloperatie.
Voor de resterende THAB- en IVT-aanvragen wordt in december respectievelijk
in 51 % en 38 % van de gevallen binnen een termijn van zes maanden een beslissing genomen. De doelstelling van 65 % werd dus niet gehaald.
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1.3.3

Spreiding

Naast de al besproken indicatoren, is het ook interessant te kijken naar de verdeling van de doorlooptijden. Liggen ze dicht bij het gemiddelde of zijn er veel
extreme waarden? Grafieken 3 en 4 geven een beeld van de spreiding van de
doorlooptijd voor respectievelijk THAB en IVT. Er wordt weergegeven voor welk
percentage van de dossiers een beslissing wordt genomen na één maand, tussen
één en twee maanden, enz.
Figuur 3 – Spreiding van de doorlooptijd voor THAB-aanvragen
(Dossiers beslist van februari 2009 t.e.m. december 2009)

De verdeling van de doorlooptijd ligt voor de THAB-tegemoetkomingen niet symmetrisch rond het gemiddelde van 9,03 maanden. Zo wordt 59 % van de dossiers
sneller afgehandeld, met een groot aandeel tussen 4 en 7 maanden. Dit weerspiegelt zich ook in de mediaan die bijna anderhalve maand lager ligt dan het
gemiddelde, namelijk 7,65 maanden. De dossiers die trager dan het gemiddelde
worden behandeld (41 %), kennen een grote spreiding. Er blijven na 12 maanden
nog 27,3 % van de dossiers onafgewerkt, na 18 maanden nog 9,4 % en na 24 maanden nog 1,6 %.
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Figuur 4 – Spreiding van de doorlooptijd voor IVT-aanvragen
(Dossiers beslist van feburari 2009 t.e.m. december 2009)

Ook voor de IVT-tegemoetkomingen wordt iets meer dan de helft van de dossiers
sneller afgehandeld dan het gemiddelde (11,8 maanden). De mediaan (10,4 maanden) ligt bijna anderhalve maand onder het gemiddelde. De spreiding in de tijd is
nog groter dan bij de THAB-tegemoetkomingen. Na 12 maanden blijft 43 % van
de dossiers onafgewerkt, na 18 maanden 19,7 % en na 24 maanden nog steeds
5,3 %.
Voor beide types van tegemoetkomingen gaat achter de gemiddelde doorlooptijd
dus een grote spreiding schuil. De mediaan ligt onder het gemiddelde, wat wil
zeggen dat meer dan de helft van de dossiers sneller wordt afgewerkt dan de
gemiddelde doorlooptijd. De dossiers met een hoger dan gemiddelde doorlooptijd, worden echter zeer gespreid in de tijd afgewerkt. De gemiddelde doorlooptijd wordt niet verhoogd door een beperkt aantal extreme dossiers, maar door
een aanzienlijk aantal dossiers dat pas na meer dan twaalf maanden wordt afgehandeld.
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1.3.4

Doorlooptijd voor recente aanvragen

In bovenstaande paragrafen werden steeds cijfers gegeven over dossiers waarvoor in 2009 een beslissing werd genomen. Aangezien er in het verleden ook al
problemen bestonden met de doorlooptijd, was er bij het begin van dat jaar een
aanzienlijke voorraad openstaande dossiers. Een groot aantal van die dossiers
stond al meer dan een jaar open (zie punt 1.4.2). De doorlooptijd van dossiers die
in 2009 behandeld werden, zou dus negatief kunnen beïnvloed zijn door het wegwerken van een aantal oude probleemdossiers.
De inhaaloperaties die in het voorbij jaar werden uitgevoerd, kunnen op twee
manieren een impact hebben op de doorlooptijd:
•

Er ontstaat een bijkomende werkbelasting, waardoor er minder tijd is om
de andere dossiers af te handelen en er een reële achteruitgang optreedt
in de doorlooptijd.

•

Er kan ook een papieren achteruitgang zijn, die geen weerspiegeling is van
de reële doorlooptijd, wanneer oude dossiers worden opgeruimd. Zij komen
in de statistieken terecht en verhogen het gemiddelde in die ‘opruimperiode’. Het lijkt alsof de doorlooptijd achteruitgaat, terwijl het best mogelijk
is dat nieuwe dossiers sneller worden afgehandeld.

Deze tweede impact kan op verschillende wijzen geëlimineerd worden. In bovenstaande paragrafen werden al meermaals gemiddelden berekend exclusief de
oude dossiers die in inhaaloperaties behandeld werden. Om een zuiver beeld te
krijgen van de doorlooptijd van recente aanvragen, wordt bovendien in figuur 5
berekend hoeveel eerste aanvragen die ingediend werden van januari tot en met
juni 2009, binnen zes maanden na de aanvraag behandeld werden.
De aanvragen van januari tot april kenden een gelijkaardig verloop en worden
samen voorgesteld in één lijn. In minder dan 40 % van deze dossiers werd binnen
zes maanden een beslissing genomen. Voor aanvragen van mei en juni 2009 is
een lichte verbetering te zien tot 45 %.
Figuur 5 – Cumulatief percentage besliste eerste aanvragen
januari t.e.m. juni 2009
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Ook wanneer enkel recente dossiers bekeken worden, wordt dus in meer dan de
helft van de gevallen de termijn van zes maanden niet gehaald. In bovenstaande
grafiek wordt daarbij enkel gerekend tot beslissingsdatum. De termijn zoals in de
wetgeving bepaald, gaat verder tot de eerste van de maand van betaling en is
gemiddeld een halve maand langer. Het percentage dossiers dat aan de nieuwe
wetgeving zou voldoen, ligt dus nog lager dan de cijfers in bovenstaande grafiek.
Ook voor recente aanvragen ligt de reële gemiddelde doorlooptijd nog ver boven
de zes maanden.
In hoeverre de doorlooptijd negatief beïnvloed wordt door de extra werkbelasting
van inhaaloperaties is niet concreet te becijferen. Zeker is wel dat ook in 2010
nog een deel van de capaciteit zal moeten worden ingezet om oude dossiers weg
te werken, zoals blijkt uit de volgende paragraaf.

1.4
1.4.1

Achterstand
Aantal en ouderdom van openstaande “eerste aanvragen”

Om het verdere verloop van de doorlooptijden te kunnen inschatten, is het van
belang het aantal openstaande dossiers te bekijken. Naast de nieuw bijkomende
aanvragen, zullen in 2010 immers ook nog alle openstaande dossiers moeten
worden behandeld. Tabel 6 geeft een overzicht van openstaande “eerste aan
vragen” begin 2010, uitgesplitst volgens het jaar van aanvraag.
Tabel 6 – Aantal openstaande “eerste aanvragen” op 12 januari 2010
volgens het jaar van aanvraag
Jaar van de aanvraag

THAB

IVT

TOTAAL

2001

–

6

6

2002

–

18

18

2003

6

26

32

2004

5

28

33

2005

15

44

59

2006

36

134

170

2007

315

588

903

2008

2.884

3.452

6.336

2009

23.420

19.112

42.532

2010

1.101

676

1.777

27.782

24.084

51.866

Totaal

In totaal waren er op 12 januari 2010 nog 51.866 openstaande eerste aanvragen;
27.782 aanvragen voor een THAB-tegemoetkoming en 24.084 voor een IVT-tegemoetkoming.
De cijfers over zeer oude openstaande dossiers moeten genuanceerd worden. In
twee soorten dossiers kan onmogelijk een beslissing genomen worden:
•

Ten eerste loopt er voor een aantal dossiers een beroepsprocedure. Dit
aantal is beperkt voor eerste aanvragen (eventueel loopt nog een beroep
voor de partner van de aanvrager).
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•

Ten tweede loopt er voor een aantal dossiers een rechtszaak over het
bedrag dat de aanvrager zal ontvangen van een verzekeringsmaatschappij
of een andere partij. Zolang dit bedrag niet vastgesteld is, kan het recht op
een tegemoetkoming niet berekend worden.

In totaal werden voor beide categorieën samen 171 dergelijke aanvragen geïdentificeerd. Ze zitten in de bovenstaande tabel vervat, terwijl ze niet verder kunnen
worden afgehandeld. Het betreft een belangrijk deel van de aanvragen vóór 2007.
Vaak worden in afwachting van een beslissing al maandelijkse voorschotten uitbetaald aan de aanvrager.
Exclusief die speciale dossiers kan het aantal aanvragen ouder dan één jaar als
volgt samengevat worden:
THAB:
IVT:
Totaal:

Aantal
3.157
4.229
7.386

% van openstaande aanvragen
11 %
18 %
14 %

In 2009 werden per maand gemiddeld 4.500 THAB-aanvragen en 3.000 IVT-aanvragen afgehandeld. Indien dezelfde productiviteit behouden blijft in 2010, duurt
het behandelen van de openstaande aanvragen voor THAB-tegemoetkomingen
ongeveer zes maanden. Voor IVT-tegemoetkomingen gaat het om acht maanden.
Daarnaast komen er uiteraard iedere maand nieuwe “eerste aanvragen” bij, in
2009 gemiddeld 3.700 voor THAB- en 2.700 voor IVT-tegemoetkomingen.
1.4.2

Evolutie totaal aantal openstaande aanvragen

Om een idee te geven van de totale werklast binnen DG Han, wordt de evolutie
van het totale aantal openstaande aanvragen bekeken. De cijfers zoals in tabel 7
berekend, worden intern door DG Han maandelijks opgevolgd.
De belangrijkste verschillen met de analyse in punt 1.4.1 zijn:
•

In onderstaande tabel gaat het om alle THAB- en IVT-aanvragen, dus inclusief die tot herziening op initiatief van DG Han of van de aanvrager zelf.

•

Indien de aanvrager jonger is dan eenentwintig jaar en daardoor nog geen
recht op een uitkering heeft, wordt het dossier verworpen. Wanneer de
aanvrager eenentwintig wordt, wordt de aanvraag opnieuw geactiveerd.
Deze activatie kan ook als een eerste aanvraag beschouwd worden, maar
werd in punt 1.4.1 niet meegerekend. Er staan ongeveer 1.600 dergelijke
aanvragen open. Zij worden wel meegenomen in de cijfers van DG Han.

•

In onderstaande tabel werden dossiers waarvoor een beroep loopt of waar
gewacht wordt op een uitspraak over een schadevergoeding, niet opgenomen. Het gaat om ongeveer 170 dossiers.
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Tabel 7 – Evolutie van het totaal aantal openstaande aanvragen
Jaar van de aanvraag
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totaal

31 december 2008

31 december 2009

Evolutie

17
33
65
225
1.996
14.303
88.228

5
14
36
71
320
1.560
11.958
74.594

− 12
− 19
− 29
− 154
− 1.676
− 12.743
− 76.270
74.594

104.867

88.558

16.309

− 16 %

In totaal zijn er 88.558 openstaande aanvragen. Dit wil zeggen dat de eerste aanvragen (zie punt 1.4.1) ongeveer 58 % van alle openstaande dossiers uitmaken.
Op beide jaareinden zijn 16 % van alle openstaande aanvragen meer dan één jaar
oud. Het absolute aantal daalt wel met 2.675, namelijk van 16.639 naar 13.964
(− 16 %). Ook het aantal dossiers van minder dan één jaar oud daalde aanzienlijk,
van 88.228 tot 74.594. Dit is een daling met 13.634 of 15 %.
In de loop van 2009 werd, mede door een aantal inhaaloperaties, het aantal openstaande dossiers aanzienlijk verminderd. Toch waren er eind 2009 nog steeds
bijna 14.000 aanvragers die al meer dan een jaar wachtten op een beslissing.
1.4.3

Recente evolutie in het eerste kwartaal van 2010

Eind januari 2010 werd voor de laatste keer een grote rappelactie uitgevoerd (zie
ook punt 3.1.2). Naar aanleiding daarvan kon er in een groot aantal oude dossiers
een beslissing genomen worden. Het aantal openstaande eerste aanvragen
daalde hierdoor in het eerste kwartaal nog eens met meer dan 10.000, namelijk
van 51.866 naar 41.596. Het aantal aanvragen van vóór 2009 daalde hierdoor tot
3.389 (− 54 %)13. De afbouw van de achterstand, die in 2009 al aanzienlijk was,
werd hiermee voortgezet. Door de grote aantallen waarover het gaat, nam dit
heel wat tijd van de dossierbeheerders in beslag.
Toch kon een zeer groot aantal oude dossiers, waarvoor al lang geen antwoord
werd ontvangen van de aanvrager, op een relatief eenvoudige manier worden
afgehandeld. De dossiers die nu open staan betreffen meestal dossiers waarvoor
werkelijk het hele traject zal moeten worden doorlopen. Het zal in de toekomst
dus niet meer mogelijk zijn om via dergelijke inhaaloperaties een plotse omvangrijke daling in de achterstand te realiseren.

13

Vergelijking gegevens 12 januari 2010 met gegevens 24 maart 2010.
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1.5 Evolutie van het aantal aanvragen
Na een piekjaar in 2006 is het aantal eerste aanvragen redelijk stabiel gebleven.
Tabel 8 – Aantal eerste aanvragen sinds 2004
2009

2008

2007

2006

2005

2004

IVT (N)
IVT (F)
THAB (N)
THAB (F)

16.918
15.073
31.707
12.986

15.020
16.485
30.944
14.038

13.428
16.123
30.414
14.697

15.126
18.323
32.247
16.232

12.964
13.985
32.739
14.424

10.163
13.756
26.874
13.487

Totaal

76.684

76.487

74.662

81.928

74.112

64.280

Bron: DG Han

Welke factoren kunnen het aantal eerste aanvragen beïnvloeden en moet de
administratie zich voorbereiden op een aanzienlijke stijging op korte of middellange termijn?
1.5.1

Evolutie van de reglementering

De reglementering evolueert steeds naar een betere bescherming van de personen met een handicap. Vrijstellingen op bepaalde inkomsten worden verhoogd,
sancties verminderd, nieuwe categorieën opgericht. Voorbeelden zijn de maat
regelen die bekend zijn als de “prijs van de arbeid” en de “prijs van de liefde”,
waarmee de wetgever via verhoogde vrijstellingen wou vermijden dat personen die
een inspanning deden om te werken of die huwden of gingen samenwonen werden
bestraft, en de oprichting van een nieuwe categorie zodat personen met een geringere handicap toch recht hebben op een tegemoetkoming. Die evolutie leidt tot
een verhoging van het aantal personen dat er belang bij heeft een aanvraag in te
dienen.
De tegemoetkomingen maken deel uit van de sociale bijstand en zijn een vangnet
voor de personen die onvoldoende worden beschermd door de sociale zekerheid.
Wijzigingen in de sociale wetgeving, bv. de bedragen van invaliditeitsvergoedingen of het minimumpensioen kunnen daarom een merkbare impact hebben op het
aantal tegemoetkomingen.
1.5.2

Evolutie van het aantal personen met een handicap

Volgens het jaarverslag 2008 van het RIZIV is het aantal invaliden tussen 2003
en 2007 gestegen met 11 %. Door de vooruitgang in de geneeskunde stijgt het
aantal personen met een handicap14: personen die vroeger zouden zijn overleden,
worden nu gered maar behouden vaak een blijvende beperking (extreem vroeggeborenen, slachtoffers van ongevallen…). Daarnaast stijgt het voorkomen van
bepaalde aandoeningen, zoals psychische stoornissen (16 % stijging) en ziekten
van het bewegingsstelsel en bindweefsel (14 % stijging).

14

Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap, Meerjarenanalyse: een achteruit- en vooruitblik
op de zorgbehoeften van personen met een handicap, 2010.
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1.5.3

Demografische evolutie

Voor de IVT zal de demografische evolutie slechts een kleine rol spelen op het
aantal aanvragen. Ten opzichte van 2010 wordt voor 2015 een aangroei van de
bevolking tussen 18 en 65 jaar met 2 % verwacht, tegen 2020 zou die 3 % bedragen.
De situatie ligt anders voor de THAB wegens de toenemende vergrijzing van de
bevolking. Het aantal 65-plussers zal – ten opzichte van 2010 – stijgen met 9 %
tegen 2015, 20 % tegen 2020 en 32 % tegen 2025. Het aantal 80-plussers zal
stijgen met 13 % tegen 2015, 20 % tegen 2020 en 24 % tegen 2025 (figuur 6).
Figuur 6 – Vergrijzing van de bevolking

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Op middellange termijn zullen de IVT-aanvragen licht en de THAB-aanvragen
merkbaar stijgen.
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Hoofdstuk 2
Afhandelingsproces

Om de oorzaken van laattijdige afhandeling te kunnen plaatsen en begrijpen, is
het nodig inzicht te hebben in het afhandelingsproces en in de structuur van
DG Han. Daartoe licht dit hoofdstuk de belangrijkste stappen binnen het proces
toe. Vervolgens wordt de bredere context geschetst met een overzicht van de
belangrijkste structurele wijzigingen van de laatste jaren en de verschillende actoren waarmee gegevens worden uitgewisseld. Ten slotte wordt onderzocht welke
deeltrajecten de meeste tijd in beslag nemen. Hieruit volgen indicaties waar er
vooral moet gezocht worden naar oorzaken van vertraging.

2.1 Beschrijving van het afhandelingsproces
In onderstaand schema zijn de belangrijkste deeltrajecten binnen het afhandelingsproces terug te vinden samen met de betrokken dienst.
Figuur 7 – Schematische voorstelling van het afhandelingsproces

De voormelde diensten situeren zich als volgt binnen het organogram van DG Han.
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Figuur 8 – Organogram van DG Han

Managementassis

Bron: DG Han

In de volgende punten worden de verschillende deeltrajecten kort beschreven.
2.1.1

Aanvraag

De tegemoetkomingen moeten worden aangevraagd in de gemeente waar de
persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Sinds 2006 kan de aanvraag er rechtstreeks ingevoerd worden in
het informaticasysteem van DG Han (Communit-e), met slechts een beperkt aantal gegevens: rijksregisternummer, aard van de aanvraag (welk type van tegemoetkoming, met of zonder medisch onderzoek) en taal van de aanvrager.
Meteen wordt een ontvangstbewijs geprint voor de burger. Aansluitend worden
automatisch een aantal formulieren afgedrukt, voorzien van de identificatiegegevens van de aanvrager, die hij moet invullen en binnen een maand moet opsturen
naar DG Han:
•

formulier 100 of 101: administratieve vragenlijst IVT, respectievelijk THAB
met gegevens over gezinssamenstelling en inkomsten;

•

formulier 3 + 4: medische vragenlijst; algemene beschrijving van de aandoeningen en functionele stoornissen waaraan de persoon lijdt + beschrijving van zijn autonomie in het kader van zijn dagelijkse activiteiten;

•

formulier 5: getuigschrift gezichtsonderzoek;

•

formulier 6: getuigschrift gehoorsonderzoek.

2.1.2

Ontvangst van de documenten

Alle briefwisseling komt bij DG Han toe bij de dienst Documentenbeheer. Daar
wordt ze vervolgens gescand en toegewezen aan een dossier. Voor een aantal
documenten, voorzien van een barcode, gebeurt de toewijzing automatisch, voor
de andere manueel. Pas daarna krijgen de werkstations de melding dat er een
document is toegekomen.
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Voor nieuwe aanvragen is het administratieve dossier dus volledig papierloos.
Enkel voor het medische gedeelte wordt momenteel nog gewerkt met een papieren
dossier.
2.1.3

Administratief onderzoek

Reorganisatie
Sinds april 2008 zijn het organogram en de werkverdeling grondig veranderd.
Voorheen werden de opeenvolgende deeletappes binnen de afhandeling van een
aanvraag door verschillende diensten uitgevoerd. Sinds de hervorming wordt een
dossier volledig door één dossierbeheerder, binnen één werkstation, afgehandeld.
Er zijn tien werkstations, vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige. Aan het hoofd
van ieder werkstation staan twee coachen. De aanvragen worden over de werkstations verdeeld volgens de taal van de aanvrager en het laatste cijfer van het
rijksregisternummer, om een gelijke werkverdeling te verkrijgen.
Voorbereiding van het dossier
Nadat de dienst documentenbeheer de ontvangen administratieve vragenlijsten
heeft verwerkt, bereidt de dossierbeheerder het dossier voor op afhandeling. Hij
controleert de nationaliteitsgegevens en de gezinssituatie en voert de gegevens
uit de vragenlijst in. Een aantal persoonsgebonden gegevens worden automatisch
overgenomen uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Andere gegevens
over de gezinssituatie moeten worden gecontroleerd via een link met het rijks
register. Na de controles wordt aangegeven dat het dossier klaar is voor verdere
verwerking.
Inkomsten- en vermogensonderzoek
Voor IVT-aanvragen worden automatisch de gegevens uit personenbelasting van
jaar aanvraag – 2 opgevraagd. Voor THAB-aanvragen worden in overeenstemming met de wetgeving meer inkomsten in aanmerking genomen: ook alle afstanden van onroerende goederen tijdens de laatste tien jaar vóór de aanvraag worden meegerekend. Daartoe worden er bijkomend ook gegevens opgevraagd bij de
centrale cel patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.
2.1.4

Medisch onderzoek

De medische dossiers worden volledig in de medische centra afgehandeld. Per
provincie is er één medisch centrum, aangevuld met een aantal antennes (perifere locaties). In deze centra werken statutaire artsen die ondersteund worden
door administratieve medewerkers. Daarnaast wordt samengewerkt met aangestelde externe artsen.
De medische vragenlijsten die de aanvrager heeft ingevuld, komen toe bij de
dienst documentenbeheer. Die geeft de ontvangst in in Tetra (de software voor
dossierafhandeling) en stelt een papieren dossier samen. Eenmaal per week worden die dossiers overgebracht naar de medische centra. Zowel de verdeling van
de dossiers over de verschillende artsen als de oproeping van de aanvragers voor
een medisch onderzoek gebeurt decentraal. Na het onderzoek neemt de arts een
medische beslissing. Een aantal dossiers wordt op stukken behandeld.
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De medische beslissing wordt vervolgens ter plaatse ingegeven in Tetra. Indien
ook alle andere inlichtingen ontvangen werden, zal het dossier in het werkstation
verschijnen in de lijst met af te handelen dossiers van de dossierbeheerder. Het
papieren medische dossier wordt teruggestuurd naar de dienst Documentenbeheer voor scanning door de Rijksdienst voor Pensioenen.
2.1.5

Beslissing

Wanneer DGHAN alle standaard opgevraagde inlichtingen ontvangen heeft en
het medisch onderzoek is afgerond, kan de dossierbeheerder verder het dossier
afwerken15. Hij integreert de inkomstengegevens die elektronisch ontvangen werden of voert de schriftelijk ontvangen inlichtingen in.
Indien blijkt dat de gegevens niet volledig zijn, moeten er eventueel bijkomende
inlichtingen opgevraagd worden aan de aanvrager of aan andere organisaties.
Indien er indicaties zijn dat de inkomsten tijdens de laatste twee jaar materieel
gewijzigd zijn, moet er met recentere gegevens gewerkt worden. Ook dat kan
bijkomende inlichtingen noodzakelijk maken.
Als alle nodige gegevens ontvangen en ingegeven zijn, maakt de dossierbeheerder een voorlopige berekening van de tegemoetkoming. Na eventuele controle
van het dossier door de cel Ondersteuning, worden een aantal logische controles
uitgevoerd door Tetra. Vervolgens wordt de beslissing vastgelegd en verstuurd
naar de aanvrager. Dat laatste gebeurt sinds november 2008 niet door DG Han,
maar via FinPress, een dienst binnen de FOD Financiën.
2.1.6

Betaling

De beslissing wordt automatisch doorgestuurd naar het betalingssysteem. Vanaf
de maand die volgt op de beslissing, wordt de betaling opgenomen in de maandelijkse betalingslijst.

2.2

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het proces

De belangrijkste stappen in de evolutie naar het huidige proces worden hieronder
kort weergegeven.
2002

Migratie van alle dossiers naar het softwarepakket Tetra, waarin de
volledige administratieve afhandeling van de dossiers gebeurt.

2005

Start Callcenter: contactpunt waar de aanvragers met hun vragen
terecht kunnen.
Start Klantendienst: beantwoorden brieven van aanvragers.

07/2006

Invoering elektronische aanvraag bij gemeente via Communit-e.

03/2007

Start scanning archief (Archidig): samenwerking met de RVP voor
de scanning van alle afgehandelde dossiers (ongeveer 900.000 dossiers; geplande einddatum 2013).

15

Sommige inkomenselementen (die niet via de procedures beschreven in stap 2.1.3 kunnen ver
kregen worden) worden via een online link met andere overheidsdiensten gecontroleerd of moeten
per brief opgevraagd worden.
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04/2008

Invoering nieuw organogram en nieuwe werkverdeling:
–– scanning van nieuwe dossiers (en postbedeling) door dienst
documentenbeheer;
–– afschaffing van de verschillende uitvoeringsdiensten; volledige
afhandeling van een dossier binnen een werkstation.

11/2008

Start samenwerking met FinPress: de briefwisseling naar de klant
gebeurt niet meer door DG Han zelf maar door FinPress (FOD Financiën).

2.3 Overzicht van de gegevensuitwisseling met andere actoren
Voor de berekening van een tegemoetkoming, is veel en uiteenlopende informatie
nodig, waarvoor DG Han afhankelijk is van een heel aantal actoren. Er wordt
getracht deze gegevensuitwisselingen zo veel mogelijk te automatiseren. Dergelijke projecten kunnen enkel slagen als de partners in staat zijn de informatie in
een bruikbaar formaat te leveren. Tabel 9 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevensuitwisselingen.
Tabel 9 – Belangrijkste gegevensuitwisselingen met externe partijen
Benaming

Externe partij

Gegevens

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling (met automatische integratie van de gegevens)
Communit-e
Gemeente
Aanvraag tegemoetkoming
Isabel
Financiële instellingen
Verificatie rekeningnummer /
betalingsgegevens
Taxi-As
FOD Financiën
Belastbare inkomsten
Elektronische gegevensuitwisseling gepland in nabije toekomst (voorlopig op papier, via mail of gedeeltelijk online
consultatie)
Rijksregister
Via Kruispuntbank Sociale
Gezinssamenstelling (online
Zekerheid
consulteerbaar, nog geen volledige
automatische integratie van
updates)
Pensioenkadaster
Uitbetalingsinstellingen van
Pensioenen (RVP momenteel al
pensioenen (RVP, NMBS,
online consulteerbaar)
Pensioenen Openbare Diensten…)
Patris / Cadnet
FOD Financiën – Patrimoniumdocu- Inlichtingen over onroerende
mentatie
goederen (voorlopig standaard
formulier via mail)
Oorlogsslachtoffers
FOD Financiën – CDVU
Oorlogspensioenen
Oorlogspensioenen
CADAF
RKW
Kinderbijslag
Medic-e intern
Aangestelde (en statutaire) artsen Medisch dossier
Medic-e extern
Huisartsen en specialisten
Medische informatie
Handiweb
Aanvrager
Aanvraag / Administratieve
vragenlijsten
Gegevensuitwisselingen verder te automatiseren in de toekomst
Werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, uitkering beroepsziekte of arbeidsongeval,
voorschotten betaald door ocmw’s, Handiplaced (gegevens over verblijf in een instelling)…
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2.4

Duurtijd van de deeltrajecten

Om de oorzaken van vertraging bij de afhandeling van aanvragen gericht te kunnen onderzoeken, heeft het Rekenhof de onderzochte dossiers verdeeld in subgroepen en de totale doorlooptijd in deeltrajecten. Alle aanvragen waarvoor een
beslissing werd genomen van februari tot en met december 2009, werden ingedeeld in groepen volgens twee criteria:
•

Werd er een medisch onderzoek uitgevoerd?
Eerste aanvragen waarvoor al bij de aanvraag wordt ingegeven dat er geen
medisch onderzoek hoeft te gebeuren, zijn zeer zeldzaam. Het gaat bijvoorbeeld om personen voor wie in het verleden al een medische beslissing
werd genomen in het kader van een IVT-aanvraag en die nu een aanvraag
doen voor een THAB-tegemoetkoming. Daarnaast zijn er heel wat dossiers
waarvoor initieel een medisch onderzoek was gepland maar waar dat in de
praktijk niet plaatsvindt. Dat gebeurt wanneer de dossiers vóór de opstart
van het medisch onderzoek verworpen worden (zie ook punt 3.1.1 voor
meer uitleg over stopgezette aanvragen).

•

Werden er belastinggegevens opgevraagd?
Tijdens de verschillende maanden zijn er grote verschillen in het percentage dossiers waar er belastinggegevens werden opgevraagd. In het algemeen hangt ook dit samen met het aantal dossiers dat al in een vroeg
stadium verworpen wordt, bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet de nodige
informatie terugstuurt. Daarnaast werd de procedure van bevraging voor
de THAB-aanvragen in de loop van 2009 gewijzigd (zie verder punt 4.3).

Dossiers waarvoor beide vragen positief beantwoord werden, zijn het meest
“volledig”. Zij geven het best weer hoe lang het duurt om de verschillende deeltrajecten voor een courant dossier uit te voeren. In onderstaande paragrafen
wordt respectievelijk voor IVT- en THAB-aanvragen weergegeven hoe lang de
opeenvolgende processen gemiddeld duren. Dit geeft al een indicatie waar de
oorzaken van laattijdige behandeling kunnen gezocht worden.
2.4.1 IVT-aanvragen met medisch onderzoek en opvraging van gegevens
uit de personenbelasting
Gemiddeld betreft dit ongeveer 54 % van alle besliste IVT-dossiers. Dit percentage evolueerde van 50 % in februari tot 77 % in oktober. (In november en december lag het percentage “volledige” dossiers veel lager, aangezien in die maanden
veel dossiers verworpen werden in het kader van een inhaaloperatie.)
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Figuur 9 – Gemiddelde doorlooptijd in maanden van de deeltrajecten voor IVT-aanvragen
(dossiers beslist van februari tot en met december 2009)

Drie grote aandachtspunten komen dadelijk naar voren. Ten eerste duurt het
gemiddeld 3,9 maanden vooraleer de ingevulde administratieve en medische
vragenlijsten ontvangen worden van de aanvrager. Daarna duurt het gemiddeld
3 maanden tot ontvangst van de gegevens uit de personenbelasting. Ten slotte
gaan nog eens 2,9 maanden voorbij vooraleer de beslissing wordt genomen. Het
medische traject loopt gelijktijdig met het administratieve traject en is gemiddeld 6,1 maanden na de aanvraag afgerond.
De doorlooptijd tot beslissing van deze dossiers bedraagt in totaal 9,8 maanden,
wat een heel stuk onder het gemiddelde van 11,81 voor alle IVT-dossiers ligt (zie
punt 1.3.1). Minder volledige dossiers, waarvoor niet alle stappen werden door
lopen, werden dus gemiddeld trager afgehandeld. Dit is vooral het gevolg van een
heel aantal oude dossiers die na een lange wachttijd in een vroeg stadium van het
onderzoek werden verworpen door het ontbreken van informatie (zie punt 3.1.2).
Voor de goedkeurde dossiers duurt het vervolgens gemiddeld 0,6 maand tot de
eerste dag van de maand van de eerste betaling van een tegemoetkoming.
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2.4.2

“Wie-wacht-op-wie” – analyse voor IVT-aanvragen

Bij de behandeling van een aanvraag, worden twee trajecten tegelijkertijd doorlopen, het administratieve en het medische onderzoek. Om de totale doorlooptijd te
kunnen inkorten, moet bepaald worden welk traject nog niet is afgerond terwijl
het andere al klaar is. Kan dat traject ingekort worden, dan verkort meteen de
totale doorlooptijd.
Gemiddeld wordt het medisch onderzoek afgerond ongeveer één maand voor de
ontvangst van de gegevens uit de personenbelasting (6,1 t.o.v. 6,9 maanden).
Voor alle dossiers samen zijn de medische en administratieve inlichtingen die
nodig zijn voor de beslissing dus min of meer gelijktijdig ter beschikking. Individueel zijn er grotere verschillen. Dossiers waarvoor het medisch onderzoek langer
dan gemiddeld duurt, kunnen net die zijn waar de overige inlichtingen snel ontvangen worden en omgekeerd.
Voor de dossiers afgehandeld in de maanden september en oktober 2009, werd
de tijdspanne tussen het einde van beide deelonderzoeken gemeten zonder rekening te houden met de richting van het verschil tussen beide. Die bleek op die
manier gemiddeld 3,7 maanden te bedragen. Via die berekeningswijze werd een
inzicht verkregen in de reële verschillen tussen moment waarop medische en
inkomstengegevens beschikbaar zijn, zonder compensatie tussen positieve en
negatieve waarden.
Uit analyse van de beslissingen van september en oktober, blijkt dat in 60 % van
de gevallen het medische dossier voor vertraging zorgt. Voor deze dossiers werd
vervolgens gesimuleerd dat het medisch onderzoek afgerond zou zijn net op het
moment dat de overige inlichtingen volledig zijn. Voor de overige 40 % van de dossiers werd er niets veranderd. Door de simulatie daalt de gemiddelde doorlooptijd
met 2 maanden, namelijk van 9,8 maanden naar 7,8 maanden. Dat is meteen de
maximale tijdsbesparing die via het medische traject kan worden behaald zonder
ook de administratieve kant te verbeteren.
Om tot een termijn van zes maanden te komen, moeten dus zowel aan het medische als het administratieve proces verbeteringen aangebracht worden.
2.4.3 THAB-aanvragen met medisch onderzoek en bevraging van de
decentrale registratiekantoren
Voor THAB-dossiers werd de procedure voor het opvragen van gegevens over de
personenbelasting en afstand van onroerende goederen in de loop van 2009 gewijzigd. In de eerste maanden van 2009 werden de gegevens decentraal opgevraagd
aan de verschillende registratiekantoren, daarna gebeurde dit aan de centrale cel
Patrimoniumdocumentatie. Het aantal beslissingen waarvoor de oude procedure
gevolgd werd, daalt bijgevolg van 91 % in februari tot 8 % in december. Voor de elf
maanden samen gaat het toch om 42 % van alle besliste THAB-dossiers. Voor het
verklaren van de lange doorlooptijden in 2009 zijn deze dossiers dus zeker relevant. De aanbevelingen, verder in dit rapport, zullen gebaseerd zijn op de nieuwe
procedure.
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Figuur 10 – Gemiddelde doorlooptijd in maanden van de deeltrajecten voor THAB-aanvragen
(dossiers beslist van februari tot en met december 2009)
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Voor de THAB-aanvragen duurt het minder lang voordat de ingevulde administratieve en medische vragenlijsten terug ontvangen worden van de aanvrager,
namelijk 2,4 maanden. Daarna wordt gemiddeld 3,3 maanden gewacht op een
antwoord over belastbare inkomsten en onroerende goederen. Ten slotte duurt
het gemiddeld nog 4,8 maanden tot de beslissing. Het medisch traject is gemiddeld 5 maanden na de aanvraag afgerond.
Voor deze “volledige” THAB-dossiers bedraagt de totale doorlooptijd tot beslissing 10,5 maanden. Voor alle besliste THAB-dossiers samen is dat maar 9,1 maanden. Dit is vooral te danken aan het steeds groter wordend aandeel dossiers waarvoor geen gegevens over belastingen of onroerende goederen worden opgevraagd,
maar wel een medisch onderzoek wordt uitgevoerd (zie verder in punt 4.3.2).
Ook hier duurt het vervolgens gemiddeld 0,6 maand tot de eerste dag van de
maand van de eerste betaling van een tegemoetkoming.
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2.4.4

“Wie-wacht-op-wie” – analyse voor THAB-aanvragen

Net zoals voor IVT-aanvragen, loopt ook hier het administratieve en het medische
onderzoek tegelijkertijd.
Uit het vorige punt blijkt dat het medische onderzoek gemiddeld na vijf maanden
afgerond is. De gegevens over de inkomstenbelasting en het vermogen worden
gemiddeld na 5,7 maanden ontvangen. Gemiddeld is het medisch onderzoek dus
een kleine maand sneller klaar. Individueel zijn er echter ook hier grote verschillen. Zo bedraagt het verschil tussen het einde van beide deeltrajecten voor de
beslissingen van september en oktober 2009 gemiddeld vijf maanden, indien geen
rekening wordt gehouden met de richting van het verschil.
Net zoals voor de IVT-aanvragen, werden alle beslissingen van de maanden
september en oktober verder geanalyseerd. In iets meer dan één derde van de
dossiers bleek het medische traject de vertragende factor. Ook hier werd in een
simulatie de einddatum van het medisch onderzoek gelijkgesteld aan de datum
waarop alle gegevens over inkomsten en vermogen ontvangen werden. Voor de
andere twee derden van de dossiers werd er niets veranderd. Dit zou, gemiddeld over alle dossiers, de doorlooptijd inkorten met 1,3 maanden van 10,5 naar
9,2 maanden. Voor THAB-tegemoetkomingen is dit de maximale inkorting van
de totale doorlooptijd die kan worden bereikt door enkel het medische traject
aan te passen.
Om de totale doorlooptijd op zes maanden te brengen, moet dus ook hier zowel
het medische als het administratieve traject ingekort worden.
2.4.5

Voortgang van de deeltrajecten na zes maanden

Voor alle dossiers waarvoor in 2009 een beslissing werd genomen, werd ten
slotte de voortgang van de verschillende deeltrajecten nagegaan tot één jaar na
de aanvraag.
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Figuur 11 – Per deeltraject cumulatief % dossiers waarvoor het deeltraject werd
afgerond X maanden na de aanvraag.

Zes maanden na de aanvraag geeft dit volgend beeld16:
•

In 27 % van de aanvragen was het medisch traject nog niet afgehandeld.

•

In 38 % van de THAB-aanvragen werden de gegevens over onroerende
goederen nog niet ontvangen.

•

In 37 % van de IVT-aanvragen werden de gegevens over belastbare inkomsten nog niet beschikbaar.

Hieruit blijkt nogmaals dat zowel het medische als het administratieve traject
moeten worden versneld om de aanvragen binnen de nieuwe wettelijke termijn
van zes maanden te kunnen behandelen.
Hoewel dit hoofdstuk de processen slechts in grote lijnen weergeeft en niet ingaat op details, blijkt hier toch al de complexiteit van het afhandelingsproces. Bij
de bespreking van de oorzaken van de vertraging in de volgende hoofdstukken
worden de deeltrajecten meer in detail besproken en komen een aantal ondersteunende diensten aan bod.

16

Telkens ten opzichte van het totaal aantal dossiers waarvoor dit type van gegevens relevant is en
werd opgevraagd.
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Hoofdstuk 3
Oorzaken van vertraging in de aanvraagfase

Waarom duurt het voor THAB-aanvragen gemiddeld 2,4 maanden voordat de
aanvrager de administratieve en medische vragenlijsten ingevuld terugstuurt?
Hoe kan dit voor IVT-aanvragen oplopen tot gemiddeld 3,9 maanden? In dit
hoofdstuk wordt vanuit verschillende invalshoeken en vanuit de verschillende
stappen in de aanvraagfase een verklaring gegeven.

3.1

Administratieve vragenlijsten

Het administratieve onderzoek begint bij de ontvangst van de door de aanvrager
ingevulde administratieve vragenlijsten. Dit vormt meteen een struikelblok voor
het behalen van de nieuwe wettelijke doorlooptijd van zes maanden. De wetgeving
bepaalt dat de aanvrager binnen een maand moet antwoorden op een vraag naar
inlichtingen door DG Han. Na een maand moet DG Han een herinneringsbrief sturen. Indien de aanvrager een maand later nog steeds niet heeft geantwoord, mag
DG Han een beslissing nemen op grond van de beschikbare elementen.17
Slechts in 15 % van de dossiers wordt de ingevulde vragenlijst binnen één maand
teruggestuurd.18 Na drie maanden heeft nog maar 60 % van de aanvragers geantwoord. In 26 % van de aanvragen is de vragenlijst na zes maanden nog niet ontvangen. In deze gevallen kan de wettelijke doorlooptijd in ieder geval niet meer
gehaald worden.
Er is dus duidelijk een probleem in deze fase van de afhandeling van de aanvraag.
De oorzaken hiervan kunnen in verschillende richtingen gezocht worden.
3.1.1

“Stopgezette” aanvragen

In veel gevallen stuurt de aanvrager de administratieve vragenlijst niet terug en
reageert hij evenmin na een herinnering. De wetgeving bepaalt dat er dan mag
worden beslist op basis van de beschikbare informatie. De administratie argumenteert dat, vooral bij eerste aanvragen, de vragenlijst onontbeerlijke informatie
bevat en verwerpt deze dossiers daarom met als reden “Aanvullende informatie
ontbreekt”. Daarnaast wordt het dossier soms ook op vraag van de aanvrager
zelf stopgezet (de “verzakingen”). Ten slotte wordt het dossier vaak stopgezet
omdat er niet voldoende informatie kan worden verzameld voor een aanvrager die
overleden is.
Het vraagt in elk individueel geval een manuele handeling om deze dossiers te
verwerpen.

17

Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap (art 10 § 3).

18

Dit percentage werd berekend voor alle dossiers waarvoor een beslissing werd genomen van
februari tot en met december 2009. Het betreft het aantal aanvragen waarvoor zowel de administratieve vragenlijst als minstens één medisch document (niet noodzakelijk al de volledige medische
informatie) werd ontvangen. Het is niet mogelijk afzonderlijk te bepalen op welke datum de administratieve vragenlijst ontvangen werd. Volgens DG Han zouden beide documenten meestal tegelijkertijd ontvangen worden.
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Tabel 10 – Verwerpingen wegens ontbreken van informatie en verzakingen
(eerste aanvragen beslist in 2009)
THAB

IVT

Totaal

aantal

%

aantal

%

Aanvullende informatie ontbreekt
Informatie ontbreekt en overleden
Administratieve verzaking
Totaal

4.828
5.602
2.156
12.586

9%
11 %
4%
24 %

6.207
1.433
1.060
8.700

18 %
4%
3%
26 %

Totaal aantal beslissingen

52.597

33.614

11.035
7.035
3.216
21.286
86.211

In één jaar tijd werden 21.286 eerste aanvragen, d.i. een kwart van het totaal,
verworpen omdat de aanvrager niet de vereiste inlichtingen verstrekt of omdat
hij zelf het dossier wenst stop te zetten.
Een groot deel hiervan werd met veel vertraging verworpen, na de tweede grote
rappelactie in november 2009. Zoals al vroeger werd aangehaald, haalt dit de
gemiddelde doorlooptijd in 2009 naar boven.
Daarnaast wordt in sommige gevallen enkel summiere informatie ontvangen. Het
dossier wordt dan verder opgevolgd en er wordt eventueel een medisch onderzoek opgestart, maar het dossier moet later toch nog verworpen worden als de
aanvrager verdere essentiële vragen niet beantwoordt. Al deze aanvragen belasten DG Han nodeloos en bemoeilijken de opvolging van de “echte” aanvragen.
Het Rekenhof voerde geen verder onderzoek naar de reden van het grote aantal
stopgezette aanvragen. Vele aanvragers worden voor het indienen van de aanvraag bijgestaan door een instelling of vereniging. Dit kan gaan om OCMW’s,
ziekenfondsen, belangenverenigingen voor personen met een handicap, de instelling waar ze verblijven enz. De administratie oppert dat de aanvrager zelf misschien onvoldoende op de hoogte is van wat deze aanvraag juist betekent en
eigenlijk niet altijd zelf gemotiveerd is om een aanvraag te doen. Daarnaast wordt
het opsturen van de formulieren misschien gewoon vergeten of begrijpt men de
procedure niet goed.
3.1.2

Rappelprocedure

DG Han beschikt zelf over een belangrijke tool om lange antwoordtijden te vermijden. Het softwarepakket Tetra biedt de mogelijkheid dat voor alle openstaande
vragen tot inlichtingen na x aantal dagen automatisch een rappel wordt verstuurd.
Indien nog eens x aantal dagen later geen antwoord wordt ontvangen, krijgt de
dossierbeheerder een “voorstel tot beslissen met de beschikbare elementen”. Op
basis van een beslissingschema zal hij het dossier verwerpen of bijkomende actie
ondernemen. Doel is om de termijn in elk van de twee stappen in te stellen op
35 dagen. Dit geeft de aanvrager twee maal 30 dagen de tijd om te antwoorden,
plus een marge van 5 dagen voor de ontvangst en verwerking van de documenten.
Toch slaagde DG Han er in 2009 niet in om de automatische rappelprocedure op
regelmatige basis te laten werken.
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Tijdschema problemen rappelprocedure
Januari – mei

Juni

Juni - oktober

November

December

Er waren te veel onzekerheden over de goede ontvangst en verwerking
van de ontvangen documenten (zie verder punt 3.2). Zolang DG Han
geen duidelijk beeld had van welke documenten al ontvangen werden,
kon ze niet bepalen voor welke dossiers ze een rappel moest versturen.
Eerste grote rappelactie. Om eerst de oudste aanvragen te kunnen
behandelen, werden enkel vragen die al meer dan 100 dagen open
stonden geselecteerd. Door de lange inactiviteit ging het, voor alle
types van tegemoetkomingen, aanvragen en inlichtingen samen, over
meer dan 47.000 brieven. Het grootste deel betrof de administratieve
vragenlijsten. Aangezien het om de eerste rappelactie sinds lange tijd
ging, waren er zeer weinig dossiers waarvoor al vroeger een eerste
rappelbrief werd opgestuurd en waarvoor nu als tweede stap een
“voorstel tot beslissen” volgde.
Veel aanvragers klaagden erover ten onrechte een herinneringsbrief te
hebben ontvangen. Reden was de gebrekkige integratie tussen twee
softwarepakketten De nodige aanpassingen gebeurden aan de software en aan de processen.
Tweede grote rappelactie. Meer dan 26.000 herinneringsbrieven werden verstuurd. Er werden 18.000 “voorstellen tot beslissen met
beschikbare informatie” gegenereerd, voor dossiers waar sinds de eerste herinnering in juni geen antwoord werd ontvangen. Volgens een
intern opgemaakt beslissingsschema, werden deze dossiers goedgekeurd of verworpen. In de praktijk werd het overgrote deel van deze
aanvragen verworpen, meestal wegens het ontbreken van onontbeerlijke informatie.
Nog steeds werden er niet op regelmatige basis rappels verstuurd.

De gevolgen van het niet regelmatig versturen van herinneringen waren groot:
1)

De massale rappelacties (en zeker de ten onrechte verstuurde brieven),
zorgden voor een plotse toevloed van vragen van aanvragers. Het callcenter kende een zeer grote werkdruk en moest tijdelijk worden versterkt met
dossierbeheerders.

2)

Een zeer groot aantal eerste aanvragen bevonden zich lange tijd in een
wachttoestand. Naar aanleiding van de tweede rappelronde werd voor
bijna 9000 van deze aanvragen een (meestal negatieve) beslissing genomen, gemiddeld na een wachttijd van 16 maanden.

3)

Ook voor andere dossiers, waarvoor uiteindelijk toch alle informatie kon
worden verzameld zonder dat er een rappelbrief verstuurd werd, was de
impact groot. DG Han wachtte maandenlang, zonder enige actie te ondernemen. Hieronder wordt gesimuleerd dat door het correct uitvoeren van de
rappelprocedure, alle aanvragers hun vragenlijsten binnen drie maanden
zouden terugsturen. Daardoor verkort de gemiddelde duur van de aanvraagfase met meer dan twee maanden. Uiteraard zou in realiteit een deel
van de aanvragers, zelfs na ontvangst van een herinnering, niet gereageerd
hebben binnen deze termijn. Deze dossiers zouden al na twee maanden
verworpen zijn, wat de gemiddelde doorlooptijd nog verder zou inkorten.
Voor deze aanvragers zou het correct uitvoeren van de rappelprocedure
nadeliger zijn geweest.
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Simulatie
Voor de eerste aanvragen waarvoor in september en oktober een beslissing werd
genomen, werd gesimuleerd dat uiterlijk na drie maanden volgende stappen werden
uitgevoerd:
•

de ingevulde administratieve vragenlijst wordt ontvangen, of men gaat verder zonder deze informatie;

•

het medische onderzoek wordt opgestart;

•

indien nodig worden belasting-/vermogensgegevens opgevraagd.

Voor de overige stappen werd de actuele doorlooptijd gebruikt.
De totale doorlooptijd zou in dat geval voor IVT- en THAB-aanvragen dalen met
respectievelijk 3 en 2,2 maanden. (Voor goedgekeurde aanvragen bedraagt de
gemiddelde tijdswinst 2,4 en 1 maand).

4)

Eind januari 2010 werd nog gewacht op de administratieve vragenlijsten
voor 16.744 eerste aanvragen. Hiervan waren er 8.300 die meer dan twee
maanden openstonden.

5)

De wetgeving bepaalt dat er aan de aanvrager verwijlinteresten moeten
worden betaald voor het deel van de doorlooptijd dat de wettelijke termijn
overschrijdt. Wanneer de aanvrager echter niet binnen een maand antwoordt op inlichtingen die DG Han vraagt, wordt de wettelijke termijn
geschorst (zie ook punt 1.1.4).
Voorbeeld:
Totale doorlooptijd:

9 maanden

Wachttijd op inlichtingen van aanvrager:

3 maanden

Wettelijke termijn:

6 maanden

De doorlooptijd wordt twee maanden geschorst, aangezien het langer dan één
maand duurt vooraleer de aanvrager antwoordt. De gecorrigeerde doorlooptijd
wordt zeven maanden. Er moeten dus gedurende één maand verwijlinteresten
betaald worden.

Zolang de rappelprocedure niet naar behoren werkte, schorste DG Han de
doorlooptijden niet. De onzekerheid over de snelle en correcte verwerking
van de ontvangen documenten, maakte het moeilijk om de verantwoordelijkheid voor het laattijdig ontvangen van vragenlijsten volledig toe te wijzen
aan de aanvrager. Als gevolg hiervan werden in 2009 dus steeds verwijl
interesten betaald zodra de termijn van acht maanden overschreden werd,
ongeacht of dit te wijten was aan de aanvrager of niet. Vanaf 1 januari 2010
wordt de schorsing van de termijn wel toegepast en worden de verwijl
interesten overeenkomstig verminderd.
Ook in 2010 waren er nog problemen. In januari werden enkel op het einde van
de maand in een eenmalige actie ongeveer 10.000 rappels verstuurd. Half februari werd dan eindelijk de dagelijkse procedure opgestart, waarbij de vooropgestelde termijn van 35 dagen werd gebruikt. Eind februari moest deze dagelijkse
procedure alweer worden stilgelegd, aangezien er door de gebrekkige integratie
van de toepassingen nog steeds rappels ten onrechte werden verstuurd. Half
maart werd, na de nodige aanpassingen, opnieuw gestart met het dagelijks versturen van de rappels.
Zolang DGHAN de ingevulde vragenlijsten niet heeft ontvangen, verschijnt de
aanvraag niet in Tetra als te behandelen dossier. Het dossier komt terecht in een
wachttoestand en wordt niet gedetecteerd. Enkel door de rappelprocedure wordt
het geactiveerd. Het regelmatig uitvoeren van de rappelprocedure is dan ook van
primordiaal belang om het eerste deeltraject in te korten.
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3.2

Dienst Documentenbeheer

Alle inkomende formulieren en brieven worden verwerkt in de dienst Documentbeheer. Het is een trechter waardoor elke aanvraag moet gaan: de post wordt
geopend, voorbereid voor het scannen, gescand en toegewezen. Medische formulieren worden tot nu toe niet gescand maar volgen nog een papieren werkstroom.
Zolang de documenten niet zijn toegewezen, zijn ze voor de dossierbeheerder
niet beschikbaar en kan het dossier niet verder worden verwerkt. Bovendien worden ze nog niet in rekening genomen bij de rappelprocedure, zodat er ten onrechte
rappels zouden kunnen worden verstuurd. Het is dus belangrijk dat de documenten zo snel mogelijk worden verwerkt en toegewezen.
Ten slotte bestaat het risico dat een foutief toegewezen document nooit opgemerkt wordt. Indien het in een ander dossier terecht komt, komt het in een lange
lijst van documenten terecht. Daar zal het nooit geopend worden indien de
beheerder van het andere dossier al alle documenten heeft gevonden die hij nodig
heeft. Ook de kwaliteit van de toewijzing is dus van groot belang.
De dienst is afhankelijk van de goede werking van zijn ICT-tools. Informaticaproblemen worden echter los van elkaar gemeld: er is geen overzicht van hoeveel
problemen nog open staan en welke prioriteit elk probleem heeft. De dienst wordt
bovendien onvoldoende betrokken bij veranderingsprocessen: zo werden in 2009
zonder verwittiging nieuwe scanners geïnstalleerd en werd slechts na aandringen
van de dienst verkregen dat de oude toestellen pas zouden worden uitgeschakeld
nadat de nieuwe apparatuur volledig in de praktijk getest was.
De informaticatoepassingen voor het scannen en toewijzen zijn niet altijd even
gebruiksvriendelijk en hebben zeker in het verleden voor productiviteitsverlies
gezorgd.
Niet overlegde veranderingen vormen een gevaar voor de continue werking van
de dienst.
3.2.1

Voorbereiden en scannen

Het merendeel van de medewerkers wordt ingezet voor het openen van de post
en het voorbereiden voor het scannen( nietjes verwijderen enz.). Het scannen zelf
wordt meestal door één vaste medewerker uitgevoerd.
Normaal wordt de post de dag zelf geopend, zijn de documenten de dag erna
klaar voor scanning en worden ze op de derde dag gescand. De doorlooptijd kan
slechts visueel gemeten worden (ongeopende post, hoogte van stapels nog te
scannen dossiers…). De administratie voert slechts sporadisch metingen uit.
Na een moeilijk begin 2009, verloopt er nu gemiddeld drie tot vier kalenderdagen
tussen de aankomst van de post en scannen. Een (tijdelijk) lage bezetting kan
voor extra doorlooptijd zorgen (verloven worden vrij toegekend, er is geen minimumbezetting).
3.2.2

Kwaliteitscontrole en toewijzen

Alle documenten worden na het scannen door een medewerker op scherm gecontroleerd. Vervolgens wordt het elektronisch document toegewezen. Dit houdt in
dat het type van het document en de dienst waarvoor het bestemd is in het informaticasysteem worden ingevoerd.
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In principe kunnen formulieren met barcodes na de scanning automatisch worden
toegewezen en zonder verder menselijk optreden ogenblikkelijk na de scanning
benut worden. De administratie heeft lange tijd te kampen gehad met problemen
bij het herkennen van de barcodes maar momenteel wordt minder dan 1 % niet
herkend. De systematische controle op scherm door een medewerker is dan ook
niet langer efficiënt.
De dienst Documentbeheer telt 45 medewerkers (38,4 FTE). Dit komt ondermeer
omdat de medewerkers die als minder geschikt werden geacht om in een werkstation of een andere operationele dienst te functioneren aan de dienst Documentbeheer werden toegewezen. Slechts een beperkt aantal van hen kunnen de
meest complexe taak aan, nl. het toewijzen van documenten, omdat het een goed
begrip van het hele verwerkingsproces vergt. De administratie heeft ook recent
enkele medewerkers van de werkstations opgeleid in het gebruik van de toewijzingssoftware. Zij kunnen tijdelijk de dienst Documentbeheer versterken.
Daar waar begin 2009 de toewijzing nog gemiddeld 7,9 dagen duurde voor Nederlandstalige formulieren en 4,6 dagen voor Franstalige, werd voor de periode september-december 2009 een gemiddelde gehaald van 0,7 dagen voor Nederlandstalige formulieren en 1 dag voor Franstalige. De toewijzing van de formulieren
zonder barcode vertoont een gelijklopende evolutie.
De toewijzing van de formulieren met barcode was tot de zomer van 2009 problematisch, maar de situatie is fors verbeterd vanaf september 2009.

3.3

Wachttijd tot het behandelen van de documenten

Als een formulier is binnengekomen, gescand en toegewezen, moet de inhoud
ervan door een medewerker van een werkstation worden verwerkt. Het krijgt dan
de status “behandeld” in Tetra.
Van januari tot april 2009 duurde het naargelang van de taalgroep nog gemiddeld
11,2 of 13,7 dagen voor een toegewezen document werd behandeld. Van mei tot
augustus 2009 liep de termijn op tot 12,7 en 14,5 dagen, maar in de periode van
september- tot december 2009 werden de termijnen drastisch ingekort tot 6,4 en
5 dagen.
Ook de achterstand bij het behandelen van binnengekomen documenten is veel
kleiner geworden. De wachttijd werd teruggebracht tot minder dan één week.

3.4
3.4.1

Rol van sociale dienst en callcenter
Voelsprieten van de administratie

Het callcenter en de sociale dienst vormen de voelsprieten van de administratie:
zij hebben reëel contact met de aanvragers en zouden hun problemen in kaart
kunnen brengen. Dat gebeurt echter niet op georganiseerde wijze, zodat belangrijke beheersinformatie verloren gaat.
De aantallen oproepen en bezoeken worden wel bijgehouden, maar niet de inhoud
ervan. Met systematisch bijgehouden beleidsinformatie zouden structurele knelpunten in het aanvraagproces kunnen worden opgespoord en onderbouwde initiatieven worden genomen om ze weg te werken.
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Er bestaat wel een informatiestroom maar die kent geen structuur. Sociale assistenten kunnen vaak terugkomende klachten melden op een dienstvergadering,
waaruit de informatie kan doorstromen naar een stafvergadering en het management. Medewerkers van het callcenter kunnen bij een toevloed van oproepen
over hetzelfde probleem met elkaar overleggen en die informatie kan dan even
tueel doorstromen naar het diensthoofd en verder naar het management.
De kans dat de informatie vanuit het callcenter of de sociale dienst niet of te laat
doorstroomt en geen evenwichtig beeld weergeeft, is te groot.
3.4.2

Callcenter

Het callcenter telt 44 medewerkers en beantwoordde in 2009 223.635 oproepen.
Het is de eerstelijnrespons. Wanneer de medewerker de oproep niet zelf kan
beantwoorden of de oproep een handeling in het dossier noodzaakt, wordt de
inhoud van de oproep elektronisch doorgestuurd naar het bevoegde werkstation.
In 2009 werden zo 10.952 meldingen doorverwezen. De aanvrager krijgt nooit
rechtstreeks contact met de medewerker die zijn dossier in het werkstation
behandelt. Dit schermt de medewerker af en zou tot een hogere productiviteit
moeten leiden, maar kan tot frustratie leiden bij de aanvrager of zijn vertegenwoordiger, vooral bij ingewikkelde problemen waar een rechtstreeks contact
waarschijnlijk efficiënter zou zijn.
Vaak is het naar aanleiding van een oproep dat men vaststelt dat de aanvrager
formulieren naar de administratie heeft opgestuurd maar dat die niet zijn aan
gekomen of vice versa, of dat het dossier door omstandigheden in een wacht
toestand is beland hoewel het klaar is voor behandeling. Hoeveel doorlooptijd zo
bespaard wordt, hangt af van de snelheid waarmee een ongeruste aanvrager de
administratie contacteert.
Er is geopperd om tijdens kalmere periodes het callcenter ook in uitgaande richting te gebruiken, bv. voor het opvragen van bijkomende informatie. Tot nu toe is
dat niet gebeurd en verloopt alle communicatie van de administratie naar aan
vrager per brief. Een uitgaand gebruik van het callcenter zou een positieve invloed
kunnen hebben op de doorlooptijd.
Minpunt is dat de medewerkers van het callcenter sinds kort geen enkele wijziging meer zelf in een dossier kunnen invoeren. Een eenvoudige adreswijziging
bv. moet nu door het callcenter worden doorverwezen naar een werkstation. Een
dergelijke werkwijze is niet efficiënt.
Het callcenter kan via het beantwoorden van vragen van aanvragers een (niet te
kwantificeren) positieve invloed hebben op de doorlooptijd. De kwaliteit van de
binnenkomende informatie kan erdoor verhoogd worden, misschien ook de verzendtijd.
3.4.3

Sociale dienst

De administratie beschikt over een sociale dienst met 34 sociaal assistenten. In
2009 ontvingen zij 39.654 bezoekers op het hoofdbestuur of tijdens zitdagen in
de provincies.
Net zoals het callcenter heeft de sociale dienst een positieve invloed op de doorlooptijd door het verbeteren van de kwaliteit van de inkomende informatie. Door
het persoonlijke contact kan de sociale dienst indien nodig samen met de aanvrager de formulieren invullen. In die gevallen zal de sociale assistent vaak zelf de
formulieren aan de centrale administratie bezorgen. Net zoals voor het callcenter
valt deze positieve invloed niet te kwantificeren.
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3.4.4

Uitbouwen van netwerken, de erkenning van het middenveld

Een beeld met twee actoren, de administratie en de aanvrager, geeft niet de
werkelijkheid weer. In de realiteit is tussen beide actoren een heel middenveld
actief. Vele aanvragers worden tijdens de procedure geholpen door hun ziekenfonds, hun vakbond, het OCMW van hun gemeente enz. Ook de behandelende
artsen van de aanvragers spelen een grote rol.
Positief is dat de administratie zich bewust is van de rol van het middenveld en
op zijn minst plannen heeft om externe netwerken uit te bouwen met deze actoren. In februari 2009 vond zo een eerste verkennende vergadering plaats met de
landsbond van de mutualiteiten. De administratie ziet op termijn hierin de hoofdtaak van de sociale dienst. Eerder dan het verlenen van individuele ondersteuning
aan aanvragers zal die zich dus op termijn meer richten op informatie en ondersteuning van de eerstelijnsmedewerkers van andere organisaties (gemeenten,
ziekenfondsen …).
Een door de administratie goed geïnformeerd middenveld kan de kwaliteit van de
binnenkomende informatie verhogen zodat de verwerking ervan sneller kan verlopen. Het middenveld kan in omgekeerde richting ook nuttige informatie verstrekken aan de administratie omdat het een zeer goed beeld heeft van de problemen waarmee de aanvragers dagelijks worden geconfronteerd.

3.5
3.5.1

Recente ontwikkelingen
Nieuw aanvraagformulier

De administratie heeft in september 2010 een eenvoudiger aanvraagformulier
ingevoerd. Bepaalde informatie wordt niet meer gevraagd en bewijsstukken hoeven niet systematisch meer te worden bijgevoegd.
Dat de administratie minder informatie en bewijsstukken opvraagt is om volgende
redenen mogelijk:
•

De huidige formulieren staan op bepaalde punten achter op de praktijk: zo
worden nog steeds kopieën van de aanslagbiljetten opgevraagd hoewel de
administratie nu al over die informatie beschikt via een verbinding met de
FOD Financiën.

•

De beschikbare informatie wordt beter gebruikt. De administratie kan nu al
het rijksregister raadplegen maar de data zijn niet geschikt om de gezinssituatie snel te kunnen bepalen. De administratie ontwikkelt nu een applicatie die de data van het rijksregister herwerkt en zo het probleem oplost.

•

Er worden nog bijkomende automatische gegevensstromen uitgewerkt binnen de overheid (bv. het pensioenkadaster).

•

Bepaalde informatie wordt rechtstreeks opgevraagd bv. bij verzekeringsmaatschappijen, zodat de aanvrager de informatie niet zelf meer hoeft te
verzamelen.

•

Bepaalde bewijsstukken worden niet onmiddellijk meer opgevraagd, maar
in een later stadium van de aanvraag, eventueel steekproefsgewijs.

De administratie zet hiermee de beweging voort om steeds meer informatie
rechtstreeks bij de betrokken instanties op te vragen zonder de aanvrager te
belasten. Omdat het formulier eenvoudiger wordt, mag men verwachten dat de
formulieren sneller worden ingevuld en verzonden. Hoeveel dit de doorlooptijd zal
inkorten, kan niet accuraat geschat worden.
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3.5.2

Handiweb

Het project Handiweb heeft als doel dat de aanvrager via de portaalsite van de
sociale zekerheid een aanvraag kan indienen, de nodige informatie aan de administratie kan bezorgen en een lopend dossier kan raadplegen. Met Handiweb
wordt scannen overbodig en zijn de gegevens ook echt elektronisch en onmiddellijk bruikbaar in het Tetra-systeem. Als we ervan uitgaan dat zo de tijd voor de
verzending met de post, het voorbereiden, scannen en toewijzen en ook de wachttijd tot het behandelen worden afgeschaft, is een versnelling van bijna twee weken
mogelijk (indien de aanvrager onmiddellijk toegang kan krijgen tot internet). Het
systeem zou aanvankelijk in januari 2011 starten maar is nu voor november 2011
gepland. De elektronische raadpleging is sinds november 2010 mogelijk.
Het is onduidelijk in welke mate bepaalde categorieën aanvragers (bv. hoogbejaarden) de mogelijkheid zullen hebben om online te werken. Vermoedelijk zullen
deze categorieën vaak via het middenveld (ziekenfonds, ocmw, zorginstelling,…)
gebruik maken van de online toepassingen.
3.5.3

Nut van (lang) wachten op steeds minder informatie

De informatie die in het administratieve deel nog bij de aanvrager moet worden
vergaard, vermindert dus voortdurend. Voor IVT-aanvragen omvat het toekomstige aanvraagformulier nog voornamelijk vragen die een aanvrager zonder voorbereiding onmiddellijk kan beantwoorden.
Nochtans wacht men lang op deze informatie (in 2009 gemiddeld 3,9 maanden
voor IVT en 2,4 maanden voor THAB) en wordt het dossier pas toegewezen aan
een medewerker na deze wachtperiode.
Om deze wachttoestand zoveel mogelijk te vermijden, zou al bij de aanvraag in de
gemeente gericht informatie aan de aanvrager kunnen worden gevraagd (Zijn uw
inkomsten de laatste twee jaar veranderd? Hebt u ergens anders ook een aanvraag ingediend? Hebt u een ongeval gehad en een vergoeding gekregen of aangevraagd?).
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Hoofdstuk 4
Oorzaken van vertraging in het administratief onderzoek

Het administratief onderzoek bestaat uit twee grote delen: de voorbereiding van
het dossier en het inkomsten- en vermogensonderzoek. Dit deeltraject duurt
gemiddeld 3 maanden voor IVT-aanvragen en 3,3 maanden voor THAB-aanvragen
(zie punt 2.4.1 en punt 2.4.3).

4.1 Voorbereiding van het dossier
Nadat de dienst Documentenbeheer de ontvangen administratieve vragenlijsten
heeft gescand en toegewezen aan het juiste dossier, start het werk van de dossierbeheerder. Het dossier verschijnt in de lijst “formulier 100/101 na te kijken”
en kan worden voorbereid in Tetra. Hoewel de administratieve dossiers gedigitaliseerd werden, blijven er nog heel wat manuele handelingen over die vaak tijd
rovend zijn. Het is moeilijk te becijferen voor hoeveel vertraging ze juist zorgen,
maar bij interviews binnen de werkstations worden ze steeds aangehaald als vertragende factoren.
4.1.1

Documentum

De dossierbeheerder raadpleegt gescande documenten via de softwaretool Documentum. Deze tool is niet gebruiksvriendelijk en onderstaande problemen doen
zich voor telkens als er documenten moeten worden bekeken.
•

In 13 % van de werkdagen van de onderzochte periode in 2009 was de
toegang tot het programma zeer traag (soms meer dan één uur om één
document te openen). De problemen concentreerden zich in juni, daarna
verbeterde de toestand19.

•

De documenten zijn elektronisch beschikbaar in de vorm van een foto. Er
is dus geen inhoudelijke link mogelijk met andere programma’s zoals Tetra.
Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat gegevens zoals het bankrekeningnummer
moeten worden overgetypt.

•

Er is geen automatische link om documenten te openen vanuit Tetra: het
adres moet gekopieerd worden in de adresbalk van het intranet om naar
Documentum te gaan.

•

De benaming van de files bestaat uit een automatische code die geen aanwijzing geeft over welk type administratief document het gaat. De dossierbeheerder moet dus één voor één alle documenten binnen een dossier openen tot hij het gewenste document tegenkomt. Hij kan daarbij evenmin
aanduiden welke files hij al geopend heeft. Het openen van een groot formulier neemt telkens behoorlijk wat tijd in beslag. Naargelang het dossier
meer en meer gescande documenten bevat, wordt dat proces steeds
omslachtiger.

Documentum is niet gebruiksvriendelijk en neemt zeer veel tijd van de dossier
beheerder in beslag. De gebruikers hebben dit probleem al maanden geleden
gemeld, maar het kon tot bij het afsluiten van de audit niet opgelost worden,
noch door de ICT dienst, noch in samenwerking met de externe leverancier.
19

Zie incidentenregister van mei tot en met oktober 2009, op vraag van het Rekenhof bijgehouden
door de cel ondersteuning van de werkstations.
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4.1.2

Gezinssituatie

Naargelang van zijn gezinssituatie wordt de aanvrager onderverdeeld in categorie A, B of C; overeenstemmend met samenwonend, alleenstaand of een huishouden vormend. De categorie bepaalt het deel van zijn inkomsten dat vrijgesteld
wordt en is dus belangrijk voor de berekening van de tegemoetkoming. De gezinssituatie geeft ook aan van welke personen het inkomen in rekening moet worden
gebracht.
Een aantal persoonsgebonden gegevens wordt automatisch overgenomen van de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Andere gegevens over de gezinssituatie controleert de dossierbeheerder via een link met het rijksregister. Het formaat van
deze informatie komt niet volledig overeen met wat DG Han nodig heeft en vergt
dus een interpretatie bij de dossierbeheerder. Bovendien moet deze informatie
net vóór de beslissing opnieuw gecontroleerd worden om zeker te zijn dat de
gezinssituatie nog steeds dezelfde is. Bij een gewijzigde gezinssituatie moet er
eventueel bijkomende informatie opgevraagd worden om het actuele gezinsinkomen te kennen. Bij een dossier met een zeer lange doorlooptijd moet dit traject
mogelijk zelfs meerdere keren doorlopen worden.
Er wordt momenteel gewerkt aan een project om de gezinsgegevens via de Kruispuntbank rechtstreeks in het juiste formaat in te brengen in Tetra. De dossierbeheerder zou ook kunnen aangeven voor welke verbonden personen het systeem
een melding moet geven indien er iets verandert aan hun status. Zo kan worden
vermeden dat de dossierbeheerder de gezinssituatie meerdere keren moet controleren. Op het moment van de melding kan er indien nodig al informatie worden
opgevraagd over de gewijzigde toestand, terwijl dit nu vaak pas na het afronden
van alle andere lopende onderzoeksstappen gebeurt.

4.2

Inkomstenonderzoek voor IVT

De tegemoetkomingen worden enkel toegekend indien de inkomsten van de aanvrager, en van de persoon met wie hij een huishouden vormt, bepaalde grenzen
niet overschrijden (art. 7, § 1, van de wet). Voor IVT-aanvragen gaat het vooral
om de belastbare inkomsten die in aanmerking worden genomen voor personenbelastingen. De samenstellende elementen zijn terug te vinden op het aanslagbiljet. Het gaat in regel om de inkomsten van het tweede kalenderjaar voorafgaand
aan de uitwerkingsdatum van de aanvraag20.
Deze inkomsten worden verkregen via Taxi-As, een elektronische link met de
FOD Financiën. Zodra de dossierbeheerder de voorbereiding van het dossier
heeft afgewerkt en hij aanduidt in Tetra dat de gezinssituatie gecontroleerd werd,
wordt de link automatisch gestart. Terwijl in theorie dan binnen hooguit enkele
dagen een antwoord volgt, doen er zich in de praktijk toch enkele problemen voor.

20

Koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming van 6 juli 1987, artikel 8, § 1.
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4.2.1

Wachttijd vóór het opvragen van de inkomstengegevens

Vooral in de eerste helft van 2009 startte Taxi-As vaak niet automatisch op omdat
de dossierbeheerder niet alle schermen en alle taken in de juiste volgorde doorliep. Vaak werd dit pas opgemerkt op het moment dat het dossier voor de rest
klaar was en op de lijst van de te beslissen dossiers verscheen. De dossierbeheerder moest dan de aanvraag manueel opstarten. Deze werkwijze wordt ook in
de statistieken gereflecteerd. Voor de dossiers die in juni 2009 in aanmerking
kwamen voor een Taxi-As bevraging, verliep slechts 36 % zonder vertraging. In de
andere gevallen duurde het doorgaans drie maanden voordat de opvraging
gebeurde (20 %) of nog langer. Voor alle “volledige” dossiers waarvoor in 2009
een beslissing werd genomen, duurde het gemiddeld twee maanden voor de
gegevens opgevraagd werden. (zie punt 2.4.1)
In de tweede helft van 2009 werd het probleem geleidelijk opgelost. De juiste
werkwijze werd gecommuniceerd naar de dossierbeheerders. In december werd
al in 55 % van de eerste IVT-aanvragen dadelijk een bevraging gelanceerd21.
4.2.2

Wachttijd tussen opvragen en ontvangst van de inkomstengegevens

Normaliter zouden de inkomstengegevens via Taxi-As binnen twee dagen ontvangen moeten worden. In juni 2009 werd echter gemiddeld zeventien dagen gewacht
op een antwoord. Achter dit gemiddelde gaan grote uitersten schuil. Na één week
zijn er 56 % van de elektronische vragen beantwoord. Na twee weken loopt dit
op tot 81 %. Na drie weken wordt in 12 % van de gevallen nog op een antwoord
gewacht. In de laatste maanden van het jaar verminderde de gemiddelde antwoordtijd tot acht à tien dagen.
Twee grote redenen worden aangehaald voor de lange antwoordtijd.
Ten eerste is er soms een blokkade van de digitale stroom. Dit is bijvoorbeeld
vaak het geval als ook de inkomstengegevens van de partner nodig zijn, vooral als
het gaat om een ex-partner of een overledene. Indien niet alle gegevens kunnen
worden opgehaald, lanceert het systeem op regelmatige basis automatisch een
nieuwe oproep. Intussen wordt de openstaande inlichting echter niet afgesloten
en komt het dossier nooit op de lijst van te behandelen dossiers. Indien de blokkade het gevolg is van een systeemfout, kan dit blijven aanslepen zonder dat het
opgemerkt wordt.
DG Han beschikt niet op regelmatige basis over lijsten van dossiers waarvoor al
lange tijd een vraag naar inkomstengegevens via Taxi-As openstaat. De dossierbeheerder krijgt evenmin een signaal na zekere tijd. Dossiers die zich wegens
een systeemfout in de digitale link in een wachttoestand bevinden, kunnen dus
niet gedetecteerd en geactiveerd worden. Ook statistieken met de gemiddelde
duurtijd van dit deeltraject zijn niet systematisch ter beschikking.
Zolang de korte antwoordtijd via Taxi-As niet gegarandeerd is, is het bovendien
van belang deze gegevens zo vroeg mogelijk op te vragen. Indien de dossierbeheerder bij de voorbereiding van het dossier niet controleert of de Taxi-As aanvraag is verstuurd, zal het niet versturen ervan pas opgemerkt worden nadat alle
andere gelijklopende trajecten afgewerkt zijn.

21

100 % zal nooit gehaald worden; in een aantal gevallen wordt de aanvraag in een vroeg stadium
verworpen en is er geen inkomstenonderzoek meer nodig.
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De tweede reden voor de lange antwoordtijd is structureel en vindt haar oorsprong in de wetgeving. De inkomsten van het tweede kalenderjaar voorafgaand
aan de uitwerkingsdatum van de aanvraag moeten worden gebruikt. Concreet wil
dit zeggen dat voor aanvragen ingediend vanaf 1 december 2008, de inkomsten
van 2007 moeten gebruikt worden.
Voorbeeld
Datum aanvraag:

2 december 2008

Uitwerkingsdatum22:

1 januari 2009

Referentiejaar:

inkomsten 2007, aanslagjaar 2008

Einde nieuwe wettelijke termijn

2 juni 2009

Taxi-As kan de inkomstengegevens pas aanleveren als ze ingekohierd zijn door de
FOD Financiën. Die heeft tot 30 juni de tijd om aangiftes van het vorige aanslagjaar te verwerken. Tabel 11 geeft het tijdsverloop van de inkohieringen, voor de
inkomsten van 2007 (aanslagjaar 2008).
Tabel 11 – Tijdsverloop van de inkohieringen m.b.t. aanslagjaar 2008, inkomsten
2007

september 2008
oktober 2008
november 2008
december 2008
januari 2009
februari 2009
maart 2009
april 2009
mei 2009
juni 2009
Totaal

aantal inkohieringen

gecumuleerd percentage

11.000
467.867
910.862
915.810
1.155.725
1.120.999

0%
7%
21 %
34 %
52 %
68 %

906.401
571.004
401.879
259.284

82 %
90 %
96 %
100 %

6.720.831

Bron: FOD Financiën

Hieruit blijkt dat eind 2008 maar voor één derde van de aangiftes een aanslag
gevestigd werd. In de andere gevallen kan Taxi-As geen antwoord geven. In het
slechtste geval kan dit pas eind juni. Na ontvangst van de inkomstengegevens
heeft DG Han nog een periode nodig om te beslissen. In 2009 duurde dit gemiddeld nog 2,7 maanden. Dit wil zeggen dat, voor het dossier uit het voorbeeld,
Taxi-As uiterlijk eind februari een antwoord zou moeten leveren om binnen een
totale doorlooptijd van zes maanden te blijven. Dit kan maar in 68 % van de aangiftes. Zelfs als DG Han erin slaagt binnen een maand na ontvangst van de gegevens via Taxi-As te beslissen en te betalen, zou in 10 % van de gevallen de aangifte niet tijdig beschikbaar zijn om de wettelijke termijn van zes maanden te
bereiken. Het probleem is uiteraard het scherpst voor aanvragen van de maand
december.

22

De uitwerkingsdatum is de datum waarop het recht op de tegemoetkoming ingaat en valt ten
vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de aanvraag. De uitwerkingsdatum bepaalt het referentiejaar van de inkomsten.
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Uit recente cijfers blijkt dat de verwerking voor aanslagjaar 2009 beduidend sneller gebeurt. Eind december 2009 waren er al 3,4 miljoen inkohieringen uitgevoerd, ten opzichte van 2,3 miljoen eind december 2008. Eind februari 2010
waren er 9 % meer aanslagen verwerkt dan op hetzelfde tijdstip het jaar voordien.
Een deel van de gegevens zal dus sneller ter beschikking zijn van DG Han dan in
het verleden. Naargelang steeds meer aangiften elektronisch worden ingediend
via Tax-on-web, zal de verwerkingstermijn wellicht nog kunnen worden ingekort.
Of dat dadelijk een positief effect heeft voor DG Han, hangt af van het aangiftegedrag van het doelpubliek. Vraag is of de aanvragers voor een tegemoetkoming
voor een elektronische aangifte zullen kiezen (zie ook punt 3.5.2 over handiweb).
Voor een aantal dossiers zal de beschikbaarheid van de gegevens uit de personenbelasting een knelpunt blijven. Vooral voor de aanvragen van december en
van het begin van het jaar, is het voor DG Han soms bijna onmogelijk binnen zes
maanden een beslissing te nemen die gebaseerd is op gegevens uit de personenbelasting over jaar – 2 omdat die gegevens niet beschikbaar zijn. Het aantal
dossiers waarvoor dit een probleem is, is afhankelijk van de snelheid van inkohiering binnen de FOD Financiën. De onbeschikbaarheid van de gegevens vormt
ook een belangrijke hinderpaal om in de toekomst termijnen van minder dan zes
maanden mogelijk te maken.
4.2.3

Huidige toestand

Het totale proces, vanaf het afwerken van de voorbereiding van het dossier tot de
ontvangst van de inkomstengegevens, duurde voor dossiers waarover in 2009
beslist werd, gemiddeld drie maanden. Het betreft nochtans een automatisch proces dat, uitgezonderd voor de gevallen waar de FOD Financiën de gegevens niet
tijdig kan aanleveren, binnen een aantal dagen zou kunnen rond zijn. Door onvolledige communicatie naar de dossierbeheerders over de te volgen procedure in
Tetra en aanslepende technische problemen werkte de procedure echter lange
tijd niet zoals gepland. Eind 2009 verliep dit deeltraject al veel vlotter. Gemiddeld
werd het in minder dan een maand afgehandeld, wat normaal een invloed zal hebben op de doorlooptijden van dossiers waarvoor in 2010 een beslissing wordt
genomen.

4.3

Inkomsten- en vermogensonderzoek voor THAB

Bij het berekenen van de THAB-tegemoetkoming moet rekening gehouden worden met alle inkomsten van de aanvrager en de persoon met wie hij een huishouden vormt, ongeacht hun aard of oorsprong.23 Dit is veel ruimer dan voor de
IVT-tegemoetkomingen. Een ander verschilpunt is dat het grotendeels gaat om
de inkomsten op moment van de aanvraag, en niet deze van jaar – 2. Concreet
gaat het om volgende inkomsten:
•

beroepsinkomens (hier gaat het uitzonderlijk wel om jaar – 2);

•

pensioeninkomens;

•

kadastraal inkomen van onroerende goederen;

23

Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van 5 maart 1990,
art. 6 e.v.
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•

forfaitair percentage van de verkoopwaarde van alle roerende of onroerende goederen die de aanvrager gedurende de laatste tien jaar heeft
afgestaan om niet of onder bezwarende titel (6 %);

•

forfaitair inkomen van roerende kapitalen (6 %);

•

uitkeringen (eenmalige uitkeringen in de vorm van kapitalen of afkoopwaarden worden omgezet in periodieke uitkeringen).

Het opvragen van de gegevens over onroerende goederen, namelijk het kadastrale inkomen en alle transacties van de laatste tien jaar, zorgde in 2009 voor de
meeste vertraging. In de volgende punten worden de werkwijze en de bijhorende
problemen toegelicht. In een laatste punt wordt kort ingegaan op de knelpunten
bij het verzamelen van informatie over de overige inkomsten.
4.3.1

Werkwijze tot eind maart 2009

Tot eind maart 2009 werden de inkomstengegevens op papier (formulier 56)
opgevraagd bij de FOD Financiën. Daarop werden eerst een aantal gegevens uit
de personenbelasting ingevuld. Vervolgens werd het formulier door de decentrale
registratiekantoren aangevuld met gegevens over onroerende goederen, meer
bepaald gegevens over het kadastrale inkomen en eventuele verkopen of afstanden om niet van onroerende goederen.
Vanaf juni 2008 werden de ambtenaren van de FOD Financiën niet meer persoonlijk extra vergoed voor hun opzoekingen. De medewerking met de registratiekantoren verliep sindsdien stroef en er waren veel verschillen in de tijdigheid en de
kwaliteit van de antwoorden van de verschillende kantoren. Voor alle eerste THABaanvragen waarvoor in 2009 een beslissing werd genomen en waarvoor nog via de
oude procedure gegevens werden opgevraagd, duurde het gemiddeld 3,5 maanden voordat een antwoord werd ontvangen. In ongeveer 12 % van de gevallen werd
geen antwoord ontvangen en werd een beslissing genomen met overige beschikbare informatie (of moest gewacht worden op de nieuwe procedure).
4.3.2 Tussentijdse procedure
Vanaf 1 april 2009 leverden de registratiekantoren formeel geen gegevens meer
aan DG Han. Pas vanaf oktober 2009 is het weer mogelijk inkomstengegevens op
te vragen, via een nieuw opgerichte centrale cel binnen de Administratie Patrimoniumdocumentatie.
Voor dossiers waarvoor al van vóór april 2009 gewacht werd op de inkomstengegevens, maar ook voor bijkomende recente aanvragen, kon niet worden gewacht
tot oktober om verder te gaan met de behandeling van het dossier. Dit zou het
voor veel dossiers in ieder geval onmogelijk gemaakt hebben binnen de wettelijke
doorlooptijd te blijven. Er werd een voorlopige procedure uitgewerkt zodat in de
meeste dossiers toch een beslissing kon worden genomen, gebaseerd op informatie van de aanvrager zelf. Samengevat werd volgend beslissingsschema
gehanteerd.
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Figuur 12 – Beslissingsschema voorlopige procedure m.b.t. inkomstenonderzoek
THAB

Bron: DG Han

Deze verandering in de procedure heeft een grote impact op de gemiddelde doorlooptijd. Dit wordt verduidelijkt in tabel 12.
Tabel 12 – Verband tussen het al dan niet opvragen van gegevens aan de FOD Financiën
en de doorlooptijd24
Gegevens
gevraagd aan
FOD Financiën?

Nee

Ja

Totaal

Maand van
beslissing

% dossiers

gemiddelde
doorlooptijd

% dossiers

gemiddelde
doorlooptijd

Tot. gemiddelde
doorlooptijd

februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

3%
3%
10 %
21 %
25 %
40 %
53 %
64 %
61 %

6,98
6,46
4,31
4,08
5,11
5,24
5,67
6,16
6,59

91 %
91 %
76 %
73 %
34 %
37 %
32 %
22 %
27 %

9,05
9,47
8,75
9,44
9,55
10
11,91
13,95
13,64

8,98
9,37
8,23
8,24
7,67
7,53
8,02
8,15
8,75

24

De som van het percentage aanvragen waarvoor gegevens werden opgevraagd aan de FOD Financiën en diegene waarvoor dit niet gebeurde, is niet gelijk aan 100 %. Het gaat hier enkel om de
belangrijkste categorieën van aanvragen. Bijvoorbeeld aanvragen waarvoor de inkomstengegevens
niet relevant zijn omdat ze reeds in een vroeg stadium worden verworpen, worden hier buiten
beschouwing gelaten.
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Het aandeel van de aanvragen waar een beslissing werd genomen zonder informatie van de FOD Financiën neemt in 2009 maand na maand toe. Het gaat van
3 % in februari tot 61 % in oktober. Indien niet gewerkt wordt met informatie van
de FOD Financiën, wordt in 2009 een doorlooptijd tussen vier en zeven maanden
bereikt. Indien wel gewacht werd op informatie, ligt de doorlooptijd tussen negen
en veertien maanden. De totale gemiddelde doorlooptijd is afhankelijk van twee
parameters: enerzijds de snelheid waarmee gewerkt wordt binnen één procedure,
anderzijds de verdeling tussen beide procedures.
In de wetgeving wordt bepaald dat de inlichtingen en bewijsstukken die de aanvrager verstrekt, voor waar worden aangenomen. DG Han behoudt wel haar controlebevoegdheid25.
De voorlopige procedure vertrouwt er zeer sterk op dat de aanvrager de vragenlijsten zorgvuldig en zonder weglatingen invult. Het inkorten van de doorlooptijd
gaat hier samen met een, in vergelijking met vroeger, verminderde validatie van
de inkomstengegevens.
4.3.3

Huidige werkwijze

In afwachting van de automatisering van de gegevensuitwisseling over onroerende goederen, werd binnen de Administratie Patrimoniumdocumentatie van de
FOD Financiën een centrale cel opgericht die de informatieaanvragen van DG Han
afhandelt (hierna ‘Cel’ genoemd). In juni 2009 werd de toestemming gegeven om
daartoe medewerkers in dienst te nemen; in oktober was de Cel operationeel.
DG Han kon dus gedurende zes maanden niet bij de FOD Financiën terecht voor
gegevens over onroerende goederen.
De Cel streeft, na een opstartperiode, naar een antwoordtijd van maximum
30 dagen. Bij de antwoorden die al ontvangen werden voor de informatieaan
vragen van oktober tot en met december, werd deze termijn zo goed als gehaald
(33 dagen tot en met verwerking van het antwoord bij DG Han). Daarnaast werd
er voor 31 % van de aanvragen op 21 januari 2010 nog geen antwoord ontvangen.
De gemiddelde antwoordtijd lag dus in realiteit wel hoger. Volgens gegevens
opgevraagd in april 2010 bij de Cel zelf, is de behandelingstermijn tussen de zes
en acht dagen voor Nederlandstalige dossiers en nog korter voor Franstalige dossiers. Daaraan moeten nog gemiddeld vijf werkdagen worden toegevoegd vooraleer de dossiers worden teruggestuurd aan DG Han. In de oude werkwijze duurde
het gemiddeld 3,5 maanden voor er een antwoord was.
Indien de Cel de termijn van 30 dagen kan waarmaken, kan dit de doorlooptijd
van het administratieve proces ten opzichte van de oude werkwijze met 2,5
maanden verminderen.
De FOD Financiën engageert zich om in deze nieuwe Cel jaarlijks 12.000 aanvragen van DG Han te behandelen. In 2009 waren er 70.600 THAB-aanvragen,
waarvan 44.680 eerste aanvragen, 18.261 vragen tot herziening door de aanvrager en 7.659 ambtshalve herzieningen. Dit aantal neemt jaarlijks toe. Voor een
groot deel van de THAB-dossiers moet dus ook in de huidige procedure de beslissing uitsluitend genomen worden op basis van informatie die de aanvrager aan
levert, althans voor de inkomsten uit transacties in onroerende goederen. Er zal

25

Artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van dossiers
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap van 23 mei 2003.
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een selectie gemaakt moeten worden van de aanvragen waarvoor informatie
opgevraagd wordt. Dit kan gebeuren op basis van vermeldingen door de aanvrager op de administratieve vragenlijst of in geval van herzieningen op basis van
bestaande informatie in het dossier.
In de praktijk werd voor 24 % van de THAB-aanvragen waarvoor de voorbereiding
van het dossier in oktober, november of december 2009 werd afgerond, informatie opgevraagd aan de Cel. Voor dossiers waarvoor de voorbereiding al tussen
juni en september werd afgerond, was dat iets meer dan 10 %. (Dit zijn dossiers
die volgens de voorlopige procedure niet mochten worden afgehandeld, aangezien er niet voldoende informatie beschikbaar was.) De hele procedure, zowel de
verschillende stappen die de dossierbeheerder manueel moet uitvoeren als het
wachten op antwoord, wordt als tijdrovend gezien en daarom gaan sommige
werkstations selectiever te werk.
Verontrustend is het grote verschil tussen de verschillende werkstations in aantal
informatieaanvragen tijdens de voornoemde maanden, gaande van 30 tot 1.133.
De eenvormigheid binnen de gevolgde werkwijze is duidelijk nog zoek, zowel qua
timing van de aanvraag als qua selectie.
4.3.4

Definitieve oplossing op lange termijn: Patris

Op dit moment vult de Cel de informatieaanvragen in met gegevens uit drie verschillende bronnen:
•

Cadnet: voor het kadastrale inkomen;

•

Loco: voor de transacties vanaf 2003;

•

papieren dossiers: voor de transacties vóór 2003.

Intussen wordt er binnen de FOD Financiën gewerkt aan Patris. Dit wordt een
geïntegreerde database, met onder andere de gegevens uit Cadnet en Loco. Als
het project gerealiseerd is, zal DG Han de gegevens over onroerende goederen
automatisch vanuit Tetra kunnen opvragen. Aangezien de transacties van onroerende goederen pas vanaf 2003 in Loco worden ingegeven, zal de databank pas
vanaf 2013 de gegevens van de laatste tien jaar bevatten.
Indien de wettelijke termijn van tien jaar behouden blijft, kan de gegevensstroom
met betrekking tot onroerende goederen pas vanaf 2013 volledig geautomatiseerd worden.
4.3.5

Knelpunten bij de overige inkomsten

Voor werknemers uit de privésector kan DG Han de pensioengegevens elektronisch consulteren. Ze moeten wel manueel overgebracht worden naar Tetra.
Pensioengegevens van openbare diensten moeten nog steeds per brief opgevraagd
worden. Dat gebeurt niet automatisch bij de voorbereiding van het dossier, maar
vaak pas na ontvangst van alle andere inlichtingen. Dit zorgt voor bijkomende
vertraging (zie punt 6.3).
De aangifte in de personenbelasting is voor THAB-aanvragen minder relevant,
vooral omdat deze aanvragers gezien hun leeftijd minder vaak over beroepsinkomsten beschikken. In sommige gevallen moeten er wel beroepsinkomsten
gecontroleerd worden. Daarnaast kan de aangifte ook indicaties geven van andere
types van inkomsten. Sinds eind november 2009 bestaat er ook voor de THABaanvragen een automatische gegevensstroom met de gegevens uit de personenbelasting. Deze stroom wordt pas opgestart nadat het medisch onderzoek is
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afgerond met een positieve beslissing. Gezien het late tijdstip van de opvraging
binnen de totale procedure is het van belang de gemiddelde antwoordtijd nauwgezet op te volgen.
Ten slotte is het nog belangrijk te vermelden dat DG Han voor sommige inkomstengegevens enkel kan steunen op de gegevens van de aanvrager. Dit is met
name zo voor de inkomsten van roerende goederen, tenzij die officieel geregistreerd werden (bijvoorbeeld in het kader van een erfenis).
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Hoofdstuk 5
Oorzaken van vertraging in het medische deel

5.1 Algemene kenmerken
DG Han kan geen beroep doen op centrale databanken om medische informatie
te verzamelen. De aanvrager moet de nodige formulieren laten invullen door zijn
behandelende arts(en) en nadien opsturen. In de meeste gevallen wordt de aanvrager medisch onderzocht.
De medische dossiers worden decentraal behandeld in één van de tien medische
expertisecentra. Naast deze centra bestaan er dertig perifere locaties waar op
bepaalde dagen medische onderzoeken worden uitgevoerd.
Een elektronisch medisch dossier is in ontwikkeling maar tot nu toe verloopt de
afhandeling van het medische deel op papier. Dat kan mee verklaren waarom
weinig doorlooptijden worden gemeten.
Slechts op bepaalde ogenblikken in het behandelingsproces wordt manueel een
code ingevoerd in het Tetra-systeem (tabel 13).
Tabel 13 – Elektronische beschikbaarheid van data over het medisch traject
Datum van:
Indiening aanvraag IVT of THAB
Ontvangst ingevuld medisch formulier
Medisch dossier wordt aangemaakt
Medisch dossier verzonden van Brussel
naar medisch centrum
Dossier wordt toegewezen aan een arts
Oproepbrief wordt opgemaakt
Medisch onderzoek
Dossier afgehandeld door arts, klaar voor
eventuele revisie
Eventuele revisie uitgevoerd, dossier is af
Medisch dossier verzonden naar Brussel

Beschikbaarheid data
beschikbaar
wordt niet gemeten
code 1
wordt niet gemeten
code 2 (sommige centra)
code 2 (sommige centra)
code 2 (sommige centra)
code medische beslissing
code 3 (in sommige centra de dag zelf, in
andere enkele werkdagen later)
code 4 (sommige centra)
code 4 (sommige centra)

Bron: interviews met de leidende artsen van de medische centra

Bepaalde data, zoals de ontvangst van het dossier in het medisch centrum,
worden niet gemeten en de verschillende centra voeren elk op hun manier de
codes in. Daardoor zijn de doorlooptijden van de verschillende delen van het
medische deel moeilijk en vaak slechts bij benadering te bepalen.

5.2

Overzicht van de totale doorlooptijd

Gebaseerd op metingen voor de periode mei 2009 – december 2009, bedraagt de
totale doorlooptijd van het medisch deel voor een eerste aanvraag gemiddeld
5,2 maanden. Het snelste medisch centrum vertoont een gemiddelde van
4,2 maanden, het traagste 7,2 maanden.
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Figuur 13 toont de doorlooptijd, opgesplitst tussen het wachten op de ingevulde
medische formulieren en de daaropvolgende afhandeling van het dossier in de
tien medische centra.
Figuur 13 – Gemiddelde doorlooptijd (in maanden) van aanvraag tot
medische beslissing per medisch centrum

De medische centra wachten tussen de 2,1 en de 3,3 maanden op de ingevulde
medische formulieren (gemiddeld 2,5 maanden). De afhandeling in het medisch
centrum duurt gemiddeld 2,7 maanden. In vier van de tien medische centra duurt
het wachten op het medisch formulier gemiddeld langer dan de afhandeling
ervan.

5.3 Doorlooptijd tot aankomst van het medisch dossier in het
medisch centrum
5.3.1

Verzenden door de aanvrager

De wachtperiode op de ingevulde formulieren hangt af van de snelheid waarmee
de aanvrager contact neemt met zijn behandelende arts, de tijd om het formulier
te laten invullen door de behandelende arts en de snelheid waarmee de aanvrager
vervolgens het ingevulde formulier verzendt.
Bepaalde personen zullen meer tijd nodig hebben om hun formulieren te laten
invullen, bv. omdat ze geen vaste huisarts hebben, hun globaal medisch dossier
niet volledig is, ze verschillende artsen moeten raadplegen enz.
De verschillen in socio-economische samenstelling van de aanvragers van de
centra kunnen de verschillen in wachtperiode waarschijnlijk voor een deel verklaren. Dit is een blinde vlek voor de administratie.
Een lopend wetenschappelijk onderzoek naar de sociaaleconomische positie van
de aanvragers kan hier meer licht op werpen.
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Op het eerste gezicht zou men kunnen stellen dat de periode tot het ontvangen
van de medische formulieren de verantwoordelijkheid is van de aanvrager, en de
verdere periode tot de afhandeling van het dossier die van de administratie. Toch
is de situatie niet zo duidelijk afgelijnd. De tijd tot ontvangst van de medische
formulieren hangt ook af van de complexiteit van die formulieren. De duur van de
verdere afhandeling in het medisch centrum hangt dan weer af van de zorg waarmee de medische formulieren door de behandelende artsen van de aanvragers
worden ingevuld.
5.3.2

Verzenden naar de medische centra

Wanneer het ingevuld formulier in Brussel binnenkomt, maakt de dienst Documentbeheer een medisch dossier aan. Vroeger keek die dienst eerst na of de
ontvangen documenten volledig waren. Nu wordt altijd een medisch dossier aangemaakt en naar het medisch centrum verzonden, zelfs als de binnengekomen
informatie onvolledig is. Het centrum moet dan wegens het onvolledige dossier de
aanvrager oproepen, wat bv. een beslissing op stukken onmogelijk maakt. Die
procedure verschuift de workload deels naar de medische centra. Of per saldo
tijd wordt gewonnen, is twijfelachtig.
Vervolgens worden de medische dossiers verzonden naar de centra. Elk medisch
centrum (uitgezonderd de twee centra in Brussel) wordt één keer per week aangedaan door een bestelwagen.
De echte verzendingstijd wordt niet gemeten. Er bestaan geen lijsten van de dossiers die verzonden worden. De administratie kan niet in het informaticasysteem
nagaan of een dossier (met code 1) nog in Brussel ligt, onderweg is of al is aangekomen in het medisch centrum.
Op basis van ramingen in de dienst Documentbeheer zouden de centra de dossiers gemiddeld een week na de ontvangst in Brussel (en een viertal dagen na de
toekenning van Tetra-code 1) moeten ontvangen. Toch ligt bij de centra de perceptie van deze verzendtijd veel hoger: hij wordt van een tiental dagen tot een
maand geraamd. Eén centrum hield de echte ontvangstdatum een tijdje bij en
kwam uit op een gemiddelde van 10 dagen na de toekenning van Tetra-code 1.
Er ontstaat vertraging als de verzendingsdag samenvalt met een feestdag en de
bestelwagen daardoor niet uitrijdt. Dit wordt niet opgevangen door een extra rit
op de volgende werkdag: de dossiers zullen blijven liggen tot de volgende week.
Bovendien zijn er dossiers die code 1 krijgen in de dienst Documentbeheer maar
nooit toekomen in het medisch centrum Voor die “verloren dossiers” heeft de
administratie geen sluitende verklaring. De medische centra bevestigen dit probleem maar het kan niet worden gekwantificeerd omdat het niet systematisch
wordt bijgehouden. De medische dossiers worden in verzegelde dozen vervoerd;
het probleem moet daarom zijn oorsprong vinden aan de uiteinden van het transport: ofwel in de dienst Documentbeheer ofwel in de medische centra. Hoe dan
ook is de administratie zich pas bewust van het probleem wanneer een aanvrager
bij het uitblijven van een uitnodiging voor het medisch onderzoek de administratie
zelf contacteert.

5.4 Behandelingstermijnen in de medische centra
Figuur 14 toont de gemiddelde afhandelingstijd in de medische centra voor de
periode mei 2009 – december 2009.
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Figuur 14 – Gemiddelde doorlooptijden per centrum (in maanden)

De doorlooptijd varieert weliswaar tijdens het jaar maar elk centrum vertoont
toch een eigen, relatief stabiele, kruissnelheid. Het algemeen gemiddelde
bedraagt 2,7 maanden. De snelste centra kennen een gemiddelde doorlooptijd
van 2,1 maanden. Voor één centrum bedraagt de gemiddelde doorlooptijd
4,3 maanden.
5.4.1

Beslissing op stukken

Wanneer een dossier binnenkomt in een medisch centrum, moet eerst worden
gekozen of het centrum de aanvrager voor een medisch onderzoek oproept of het
dossier onmiddellijk op basis van de ontvangen medische gegevens afhandelt
(“beslissing op stukken”).
Wet en praktijk
Het grote voordeel van de beslissing op stukken is de mindere belasting voor de
aanvrager en de snelheid: ze is gemiddeld dubbel zo snel als een afhandeling met
oproeping voor een medisch onderzoek.
Medische onderzoeken mogen wettelijk worden afgerond op stukken wanneer de
elementen waarover de administratie beschikt, dat toelaten. De huidige instructies zijn in een dienstorder opgenomen. Ze maken een beslissing op stukken
mogelijk als de aanvrager 80 jaar of ouder is of wanneer de kans dat de aan
vrager op korte termijn overlijdt, groot is26. Daarnaast wordt ook op stukken
besloten wanneer de aanvrager tweemaal geen gevolg geeft aan een oproep.
Tabel 14 toont dat het percentage eerste aanvragen dat op stukken wordt beslist
sterk varieert van 4 % tot 49 % (inbegrepen de aanvragen die op stukken worden
beslist na twee afwezigheden).

26

Aanvragers in terminale fase, palliatieve zorgen, chemo- of radiotherapie, andere personen met
een snel in negatieve zin evoluerende aandoening.
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Tabel 14 – Beslissingen op stukken per centrum
Centrum
Charleroi
Bergen
Luik
Namen
Brussel FR
Hasselt
Brugge
Gent
Brussel NL
Antwerpen

op stukken

80 plus

80 plus op stukken

4%
8%
11 %
12 %
18 %
23 %
27 %
38 %
45 %
49 %

17 %
16 %
19 %
17 %
18 %
28 %
30 %
34 %
40 %
39 %

11 %
30 %
28 %
53 %
44 %
62 %
81 %
85 %
93 %
93 %

Voor een klein deel kunnen de verschillen verklaard worden door het aantal
80-plussers in de populatie van de verschillende centra. Sommige centra verwerken proportioneel meer THAB-aanvragen en kennen daarom een groter aantal
80-plussers. Deze vaststelling kan echter niet volledig de grote variatie tussen
de centra verklaren.
5.4.2

Preselectie van de dossiers

De medische centra beschikken slechts over een beperkt aantal statutaire artsen.
Zij moeten naast het uitvoeren van medische onderzoeken ook de continue werking van het centrum verzekeren alsook de revisie van dossiers. Er is daarom
onvoldoende capaciteit om elk binnenkomend dossier op voorhand door een statutaire arts te laten inkijken.
Noodgedwongen werken de centra met preselecties door andere personen. Pas
daarna kan een statutaire arts de pregeselecteerde dossiers inkijken om een
beslissing op stukken af te wegen. De mogelijke personen die kunnen bijdragen
tot een preselectie zijn: de aanvrager, zijn behandelende arts en de ondersteunende medewerkers van het medisch centrum. De mogelijke criteria zijn de ernst
van de aandoening en de leeftijd van de aanvrager.
In vele gevallen wordt de aanvrager dus opgeroepen zonder dat een arts het
ingevulde formulier heeft ingekeken en nagegaan of een afhandeling op stukken
mogelijk is. Vaak zal het formulier pas voor de eerste keer door een arts worden
ingekeken wanneer de aanvrager zich in het centrum aanbiedt voor het medisch
onderzoek.
Normaal mogen alleen statutaire artsen dossiers op stukken afhandelen. Aangestelde artsen worden immers per stuk betaald en de afhandeling op stukken kan
veel sneller gebeuren dan een medisch onderzoek. De verloning van een aangestelde arts zou op die basis onredelijk hoog liggen en uiteraard bestaat de vrees
dat de aangestelde arts onterecht zou kiezen voor beslissingen op stukken. In
bepaalde centra krijgen aangestelde artsen wel soms een quota aan beslissingen
op stukken om achterstand bij een grote toevloed van dossiers te vermijden of als
een soort beloning voor uitstekende prestaties. Andere centra, vaak met een langere doorlooptijd, sluiten die mogelijkheid volledig uit.
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Preselectie op basis van aandoening
Het medisch formulier bevat een vak waar de aanvrager kan aanduiden dat zijn
aandoening ernstig is met een maximaal verlies aan zelfredzaamheid. Aan de
behandelende arts van de aanvrager wordt gevraagd of de aandoening een
ongunstige prognose op korte termijn vertoont.
Deze informatie werd tijdens de periode van de audit vaak niet gebruikt in de
medische centra. Volgens de centra duiden de aanvragers veel te vaak ten
onrechte aan dat hun aandoening ernstig is met een maximaal verlies aan zelfredzaamheid. De informatie wordt daardoor te onbetrouwbaar om er een preselectie
op te baseren. Opmerkelijker is dat ook de informatie van de behandelende artsen vaak als onvoldoende betrouwbaar beschouwd om een preselectie uit te voeren. Toch overlijdt 5 % van de IVT-aanvragers en 14 % van de THAB-aanvragers
voor hun dossier is afgehandeld.
Er gebeurt te weinig preselectie op basis van het ziektebeeld,
Met een meer gerichte vraagstelling in nieuwe medische formulieren hoopt de
administratie de kwaliteit van de informatie van de aanvrager en de behandelende
arts te verhogen zodat die voldoende betrouwbaar wordt om systematisch
gebruikt te worden.
De administratie is ook begonnen met de aanwerving van medische assistenten,
die volgens haar de nodige kennis zullen hebben om, afzonderlijk van de inschatting door aanvrager en behandelende arts, zelf een oordeel te kunnen vellen over
het mogelijk prioritaire karakter van een dossier op basis van het ziektebeeld. De
administratie vestigt een grote hoop in deze piste.
Preselectie op basis van leeftijd
Een preselectie op basis van leeftijd kan eenvoudig worden uitgevoerd door een
administratieve medewerker. Buiten één centrum dat alle aanvragers oproept,
voeren alle centra een selectie op leeftijd uit. De leeftijdsgrens waarboven de
dossiers worden ingekeken om eventueel op stukken te beslissen, varieert tussen
de 75 en de 85 jaar, naargelang van de toestroom van dossiers: bij grote toestroom ligt de leeftijdsgrens lager, in kalmere periodes hoger.
Uit tabel 14 bleek het percentage beslissingen op stukken bij 80-plussers te variëren van 11 % tot 93 %. In de medische centra bestaat een zeer uiteenlopende
bereidheid om te beslissen op stukken. Centra die weinig beslissen op stukken,
staan vaak erg wantrouwig tegenover deze methode. Ze oordelen dat het steeds
beter is de patiënt zelf te onderzoeken en opperen dat de behandelende arts van
de aanvrager de situatie vaak erger voorstelt dan ze is. De angst voor een mogelijk beroep speelt ook een rol: de centra voelen zich veiliger in hun beslissing na
een medisch onderzoek. In deze centra bestaat geen draagvlak om de globale
doorlooptijd te verkorten door meer onderzoeken op stukken uit te voeren. Andere
centra staan wel positiever tegenover de methode en oordelen dat, als de kwaliteit van de ontvangen medische formulieren zou stijgen, een hoger percentage op
stukken realiseerbaar is. Dat zijn wel de centra die nu al een groot percentage op
stukken afhandelen en waar het mogelijke extra potentieel dus beperkter is.
De uiteenlopende bereidheid van de centra om te beslissen op stukken heeft een
invloed op de doorlooptijd binnen de medische centra.
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5.4.3

Kwaliteit van de ontvangen ingevulde medische formulieren

Een beslissing op stukken is slechts mogelijk als het dossier volledig is en correct
is ingevuld. De kwaliteit van de ingevulde medische documenten varieert volgens
de medische centra sterk en is soms zeer bedenkelijk. Dat wil dus zeggen dat de
arts van de aanvrager soms onzorgvuldig de formulieren invult. Volgens de FOD
is de kwaliteit van de medische dossiers beter als ze worden ingevuld door de
huisarts op basis van het Globaal Medisch Dossier (GMD) en het GMD is meer
verspreid in Vlaanderen dan in Wallonië. Daarnaast geven de centra als mogelijke
redenen op dat het formulier misschien beter kan worden opgesteld (bv. meer
gesloten vragen) en dat het invullen ervan een zekere tijd in beslag kan nemen.
Vermoed wordt dat bepaalde artsen het te leveren werk te omvangrijk vinden
voor hun vergoeding (een gewone raadpleging). Een specifieke nomenclatuur
(met een hogere vergoeding) voor het invullen van het medisch formulier zou
volgens sommige centra kunnen leiden tot een betere kwaliteit.
De administratie is zich bewust van het probleem en heeft in 2009 een nieuw
formulier uitgewerkt. Nieuw was ondermeer dat de aanvrager zelf zijn zelfredzaamheid beoordeelt. Uit een testfase bleek dat de precisie van de antwoorden
verbeterd was, maar op beperkte wijze. Het nieuwe formulier en een in 2010 aangepaste versie ervan werden bovendien negatief beoordeeld door de Nationale
Hoge Raad voor Personen met een Handicap. De administratie zal begin 2011
gesprekken voeren met de raad over mogelijke aanpassingen.
Naast de kwaliteit van de informatie speelt ook de professionele inschatting van
de statutaire arts van het centrum mee over wanneer er voldoende informatie is
voor een beslissing op stukken. Daarover bestaan geen richtlijnen. Een interne
studie van de administratie wijst op grote verschillen tussen de medische centra.
De studie besluit dat een concrete definitie moet worden vastgelegd en verspreid over de centra om te komen tot een zekere uniformiteit.
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5.5

Beslissing via medisch onderzoek

Figuur 15 toont de gemiddelde doorlooptijd in de medische centra voor de dossiers waarin een medisch onderzoek werd uitgevoerd (van mei 2009 tot en met
december 2009).
Figuur 15 – Doorlooptijden medisch onderzoek per centrum (in maanden)

De gemiddelde doorlooptijd bij een beslissing op basis van een medisch onderzoek bedraagt gemiddeld 3,2 maanden. Het snelste medisch centrum vertoont
een gemiddelde van 2,3 maanden, het traagste 4,5 maanden.
5.5.1

Toewijzing aan een arts en de oproep van de aanvrager

Elk dossier wordt aan een arts toegewezen. In sommige centra roepen de administratieve medewerkers aanvragers voor het onderzoek op. Ze beschikken over
de agenda’s van de artsen en vullen hun zitdagen in met de binnenkomende dossiers. In andere centra krijgen de aangestelde artsen hun dossiers en beheren ze
nadien zelf hun agenda en zorgen ze zelf voor de oproepen. Er bestaat geen
centrale agenderingssoftware. Elk centrum gebruikt zijn eigen systeem, meestal
een Excelblad. Verschillende centra vermelden bovendien een tekort aan administratief personeel, waardoor het risico bestaat dat dossiers al in deze fase vertraging oplopen.
Wat is de oproeptermijn?
Uit interviews met de leidende artsen van de medische centra blijkt dat de
oproeptermijn sterk varieert: tussen twee en zes weken. Hij hangt ook samen met
de toestroom van medische dossiers: in periodes waar veel dossiers binnen
komen zullen de oproeptermijnen verlengd worden en vice versa.
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Welke factoren bepalen de oproeptermijn?
De oproeptermijn hangt af van het aantal medische onderzoeken dat het centrum
kan afhandelen. Dat wordt bepaald door de beschikbare afspraken in de agenda’s
van de artsen en de stock nog toe te wijzen dossiers. Het aantal beschikbare
afspraken hangt af van het aantal artsen en het aantal onderzoeken dat elke arts
afneemt.
Aantallen artsen
De aantallen statutaire en aangestelde artsen per centrum, en hun onderlinge
proportie, is historisch gegroeid. Er is geen centraal aangestuurd beleid. Wanneer
de leidende arts van een medisch centrum het nodig acht wordt naar een extra
aangestelde arts gezocht. Extra aangestelde artsen inschakelen is voor de administratie om procedurele en budgettaire redenen gemakkelijker dan statutaire artsen aan te werven.
Vele centra beschrijven hun zoektocht naar extra aangestelde artsen als bijzonder moeizaam: veel artsen zouden ondermeer de forfaitaire vergoeding per onderzoek te laag vinden. Bovendien worden de centra op dat vlak niet gesteund door
de centrale administratie. Daardoor kunnen de centra slechts met grote voorzichtigheid hun aangestelde artsen aansturen omdat ze vrezen dat ze hun activiteiten
voor de administratie zouden stoppen. Soms worden daarom ook aangestelde
artsen van wie de prestaties duidelijk onvoldoende zijn, noodgedwongen in dienst
gehouden. Ten slotte moet ook vermeld worden dat er geen betaalde opleiding
voor nieuwe aangestelde artsen bestaat en dat het aanstellingsbesluit soms
maanden kan uitblijven waardoor kandidaten kunnen afhaken.
Aantal onderzoeken per arts
De administratie schat dat de afhandeling van een medisch dossier ongeveer 30
minuten in beslag neemt: 20 minuten voor het onderzoek zelf en 10 minuten voor
de administratieve afwerking.
Een door de administratie bestelde studie27 uit 2009 vermeldt een gemiddelde
productiviteit van 4,8 dossiers/dag/FTE voor statutaire artsen en 11,8 dossiers/
dag/FTE voor aangestelde artsen. Deze cijfers zijn moeilijk te interpreteren. Aangestelde artsen nemen per zitdag vaak meer onderzoeken af omdat zij ze thuis
verder administratief afwerken. Ze worden dan ook per stuk betaald. Statutaire
artsen werken het dossier uiteraard volledig af binnen hun arbeidsuren. Zij kunnen ook verantwoordelijk zijn voor revisie, de goede werking van het medisch
centrum, opleidingen etc. Deze bijkomende taken doen hun productiviteit uitgedrukt in aantal dossiers per dag dalen. Anderzijds handelen zij ook de dossiers op
stukken af wat hun productiviteit zou moeten doen stijgen.
Uit interne cijfers van de administratie blijkt dat het aantal onderzoeken per statutaire arts in de periode 2000-2009 steeg van gemiddeld 852 onderzoeken per
jaar naar 1.175. Deze stijging is echter volledig toe te schrijven aan het productiefste kwartiel van de statutaire artsen, van wie de productiviteit tussen 2000 en
2009 bijna verdubbeld is. De productiviteit van de andere 75 % is niet gestegen.
Het is onduidelijk welke rol de beslissingen op stukken hebben gespeeld in die
verschillen.

27

PWC, Studie naar de kwaliteit van het systeem van onderzoeken inzake handicap, 2009.
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Financieel is het aantal dossiers dat een aangestelde arts gedurende een bepaalde
periode afhandelt niet relevant voor de administratie, vermits zij toch per prestatie worden vergoed. Met het oog op dienstverlening, doorlooptijd en eventuele
verwijlintresten, is hun productiviteit uiteraard wel belangrijk. De centra vermelden problemen met de flexibiliteit van aangestelde artsen. Aangestelde artsen
verwachten een stabiele inkomensstroom en dus een stabiel aantal dossiers. In
een periode waar het aantal binnenkomende dossiers daalt, wijst het centrum
soms minder dossiers toe aan statutaire artsen om het inkomen van de aangestelde collega’s veilig te stellen. De aangestelde artsen zijn ook niet bereid om
afwezigheden in andere centra op te vangen, wat statutaire artsen wel doen.
De centra sturen hun aangestelde artsen vaak erg voorzichtig, gezien de moeilijkheid om nieuwe artsen te vinden.
Andere factoren die de oproeptermijn bepalen:
Naast de materiële factoren van het aantal artsen en hun productiviteit kan ook
de inschatting van wat een redelijke oproeptermijn is een rol spelen. Tijdens de
audit merkten sommige respondenten op dat men de mensen in de regio niet
mag bruuskeren, dat een kortere oproeptermijn zou leiden tot een te hoog
absenteïsme. Ook beschikken centra soms graag over een stock van enkele
weken dossiers als buffer om de variatie in inkomende dossiers op te vangen, om
zo een redelijk constante hoeveelheid onderzoeken te genereren.
Bepaalde centra zijn een langere oproeptermijn blijkbaar gewend en ervaren een
verkorting ervan niet noodzakelijk als wenselijk.
5.5.2

Absenteïsme

Naast de oproeptermijn kan ook absenteïsme van de aanvrager de doorlooptijd
verhogen. Als een aanvrager niet opdaagt, moet een nieuwe oproep worden verstuurd en verhoogt de doorlooptijd aanzienlijk. De arts kan die dag minder aanvragers dan gepland ontvangen waardoor de productiviteit daalt. Dit zal ook het
geval zijn als de aanvrager pas kort voor de geplande datum laat weten dat hij die
dag niet kan komen waardoor geen vervanger kan worden gevonden.
Het absenteïsme wordt niet systematisch gemeten in de centra. Een centrum
heeft in april 2009 een meting uitgevoerd en kwam op een percentage van 23 %
(inclusief de aanvragers die vooraf gewaarschuwd hadden). De andere centra
konden slechts ruwe schattingen geven: het absenteïsme wordt geschat tussen
20 à 30 %, waarvan 10 % à 20 % zonder bericht. De centra met de langste doorlooptijd schatten het absenteïsme duidelijk het hoogst in. De centra proberen wel
de effecten van absenteïsme te verminderen door een lichte “overboeking” toe te
passen bij het plannen van de onderzoeken.
5.5.3 Huisbezoek
Voor de volledigheid dient ook de invloed van huisbezoeken te worden vermeld.
Wie een oproep ontvangt maar zich niet kan verplaatsen naar het medisch
onderzoek, zelfs met hulp van een derde, en hierover een medisch attest kan
voorleggen, komt in aanmerking voor een huisbezoek. Wanneer het centrum bij
de oproeping merkt dat de aanvrager in een instelling verblijft, wordt meestal
onmiddellijk een huisbezoek geregeld.
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De doorlooptijd bij gewone huisbezoeken is gemiddeld 0,7 maand langer dan bij
oproepingen in het centrum. Bij bezoeken aan de aanvrager in een instelling
bedraagt de verlenging gemiddeld slechts 0,2 maand. Uit efficiëntieoverwegingen
wordt immers vaak gewacht met huisbezoeken tot de arts een zeker aantal
bezoeken in een bepaalde streek of een bepaalde instelling heeft. Bovendien
worden de huisbezoeken normaal zonder verwittiging uitgevoerd (de redenering
is dat wie zich niet kan verplaatsen thuis moet zijn) en kan de arts dus voor een
gesloten deur staan. In dat geval wordt de aanvrager toch opgeroepen naar het
medisch centrum (de redenering is dat hij zich blijkbaar wel kan verplaatsen). De
kans dat de aanvrager niet aanwezig is ligt uiteraard lager bij een aanvrager die
in een instelling verblijft.
5.5.4

Dossierafhandeling na het medisch onderzoek

De belangrijkste factor is hier de mate waarin bijkomende bewijsstukken gevraagd
worden aan de aanvrager. De arts kan immers tijdens het medisch onderzoek
oordelen dat hij niet over voldoende informatie beschikt om een beslissing te kunnen nemen. De aanvrager moet dan de gevraagde documenten verzamelen en
binnen een maand naar het medisch centrum verzenden. Als de documenten niet
toekomen wordt een herinnering verstuurd en na weer een maand wordt het dossier zo nodig afgehandeld op basis van de beschikbare informatie. De doorlooptijd kan dus aanzienlijk oplopen.
De centra vermelden steevast het opvragen van bijkomende stukken als veruit
de belangrijkste reden waarom bepaalde medische dossiers zeer lang aanslepen.
De mate waarin bijkomende stukken worden opgevraagd, hangt hoofdzakelijk af
van de kwaliteit van de ingevulde medische formulieren en bijhorende stavingstukken en hoe streng de arts de notie van “voldoende informatie” hanteert (net
zoals dit belangrijk was bij de notie “voldoende informatie voor beslissing op stukken”). Ook speelt een mogelijke beroepsprocedure door de aanvrager een rol:
vooral bij verwachte negatieve beslissingen zal men genoeg bewijsstukken willen
verzamelen.
Het percentage dossiers waarin bijkomende stukken nodig zijn, wordt niet bijgehouden. Uit de interviews in de medische centra blijkt dat dit sterk varieert, van
25 % tot 80 %.
Volgens de vermelde studie van een consultant verschilt de invulling van “voldoende informatie” sterk tussen artsen, net zoals hun algemene houding tegenover de aanvragers (eerder controlegericht of patiëntgericht).
Ten slotte kunnen nog andere factoren een rol spelen in de duur van de afhandeling van dossiers. De vergoedingen van de aangestelde artsen worden tweemaandelijks berekend door de administratie. Vele centra vermelden een piek van ingediende afgewerkte dossiers vlak voor het verlopen van deze periode. Dit duidt
erop dat bepaalde van deze dossiers sneller hadden kunnen worden ingediend.
5.5.5

Opvolging van de behandelingstermijn in de medische centra

De doorlooptijd kan positief worden beïnvloed door een correcte opvolging binnen
het medisch centrum door de verantwoordelijke arts. Vertragingen moeten tijdig
worden opgespoord en waar nodig moet worden ingegrepen. De verantwoordelijke arts moet daarvoor wel over de nodige meetinstrumenten beschikken en
daar wringt het schoentje.
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Er bestaat een “vertragingslijst” waarin de dossiers worden opgenomen die meer
dan drie maanden de Tetra-code 2 hebben maar nog geen Tetra-code 3. De lijst is
echter zeer ongebruiksvriendelijk; hij kan niet geëxporteerd worden voor verdere
behandeling. Zo moet elk centrum manueel uit de centrale lijst de pagina’s opzoeken en uitprinten die betrekking hebben op zijn artsen. Het resultaat is dat sommige centra de lijst nog systematisch gebruiken, andere minder en één centrum
in het geheel niet meer.
In verband met deze vertragingslijst verklaarden de meeste verantwoordelijke
artsen dat er slechts zelden sprake zou zijn van nalatigheid. Vooral het niet binnenkomen van gevraagde bijkomende documenten wordt als reden voor vertraging gemeld. Toch kunnen er problemen ontstaan, bv. wanneer een aangestelde
arts die dossiers naar huis heeft meegenomen, voor langere tijd ziek is. In dat
geval is het niet gebruikelijk dat een andere arts de dossiers overneemt; waarschijnlijk is dit gekoppeld aan het verloningsaspect.
Op korte termijn zou in het Tetra-systeem de informatie van de vertragingslijst in
real time en op overzichtelijke wijze beschikbaar zijn voor de verantwoordelijke
artsen. Als dit nieuw opvolgingsinstrument ook daadwerkelijk gebruikt wordt, kan
dit de doorlooptermijn verbeteren.
5.5.6

Revisie

Na de afhandeling van het dossier door de arts wordt het dossier ter revisie voorgelegd aan de verantwoordelijke arts van het medisch centrum. De gemiddelde
revisietermijn varieert van één dag tot één week en hangt af van de snelheid van
revisie maar vooral van het percentage dossiers dat gereviseerd wordt.
De meeste centra hanteren een steekproefmethode. De artsen worden om de
beurt gedurende enkele weken gesuperviseerd. Beginnende artsen worden
geruime tijd integraal gesuperviseerd. Verscheidene centra onderwerpen ook alle
negatieve beslissingen aan supervisie (tegen positieve beslissingen worden zelden beroep aangetekend). Er zijn extremen: één centrum onderwerpt alle beslissingen aan revisie en één centrum superviseert uitsluitend op verzoek van de arts
zelf of bij negatieve beslissingen door nieuwe artsen. De tijd die de hoofdartsen
vrijhouden voor revisie varieert dan ook sterk (van 0,2 FTE tot bijna 1 FTE).
De revisie gebeurt per centrum en waarborgt dus niet een gelijke behandeling
van gelijkaardige dossiers over de centra heen.
Sinds de lente 2009 is een verantwoordelijke kwaliteit aangewezen die, voorlopig
alleen voor het Franstalige landsgedeelte, is begonnen met een controle op centraal niveau.
5.5.7

Administratieve afhandeling

Het medische deel van de aanvraag is pas echt afgehandeld wanneer de beslissing
ingevoerd wordt in het Tetra-systeem. Centra met een beperkte administratieve
ondersteuning vermelden dat elke afwezigheid daarbij leidt tot vertraging. In
enkele gevallen was het belang van het onmiddellijk invoeren van de beslissing
niet duidelijk voor de administratief medewerker, die daarom slechts om de twee
dagen of zelfs maar één keer per week de code invoerde. Ten slotte worden ook
informaticaproblemen vermeld, waardoor de beslissing soms niet kan worden
ingebracht en dossiers in een wachttoestand terechtkomen. In dergelijke gevallen
laat de bereikbaarheid en de responstermijn van de centrale administratie volgens de centra vaak te wensen over.
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5.6 Centrale aansturing
Uit de beschrijving van het medisch onderzoek blijken de zeer grote verschillen in
aanpak (op stukken of niet, oproeptermijn, bijkomende informatie of niet) tussen
de medische centra. Hieruit vloeien grote verschillen in doorlooptijd voort.
De leiding van de medische dienst beschikt over maandelijkse statistieken over
het aantal binnenkomende en uitgaande dossiers per centrum, het aantal openstaande dossiers en de gemiddelde behandelingstermijn. Tot nu werd deze informatie wel ter beschikking gesteld van de centra maar niet gebruikt voor opvolging
en aansturing van de centra.
Bij het afsluiten van de audit waren er nog geen richtlijnen of andere maatregelen
getroffen om de verschillen tussen de centra weg te werken. De leidende artsen
van de centra vergaderen maandelijks maar van die vergaderingen bestaan geen
notulen.
Bepaalde belangrijke elementen voor een goede werking schijnen buiten de medische dienst om te worden voorbereid. Zo verklaarde de leiding van de medische
dienst niet betrokken te zijn bij het personeelsbeheer, geen duidelijk beeld te
hebben van de beschikbare personeelskredieten en geen analyse te hebben
gemaakt van de personeelsnoden van de verschillende centra.
De centrale sturing van de medische centra is zeer minimaal en voor bepaalde
aspecten blijkbaar onbestaand.

5.7
5.7.1

Toekomstige ontwikkelingen
Elektronisch medisch dossier

De artsen van de administratie noteren hun vaststellingen en de uiteindelijke
beslissing in een intern medisch beslissingsformulier. De administratie zal dit
papieren formulier vervangen door een elektronische versie. Nieuw is dat de arts
het vastgestelde ziektebeeld zal moeten invoeren door te kiezen in een vaste lijst
van mogelijke ziekten (waarschijnlijk de ICD-10-classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie).
Voor het eerst zal vergelijkbare informatie worden verzameld over de ziektebeelden en de eraan gekoppelde beslissingen, een essentiële voorwaarde voor het
ontwikkelen van kennis- en kwaliteitssystemen en een homogenere werking van
de medische centra.
Dit elektronische formulier is verbonden met Tetra, zodat er geen tijd meer verloren zal gaan tussen de medische beslissing en de huidige manuele invoer in het
Tetra-systeem.
Het elektronisch medisch dossier kan samen bestaan met de papieren medische
formulieren die de aanvragers moeten invullen. Op (onbepaalde) termijn zullen
ook deze formulieren worden gescand, zoals de administratieve formulieren. De
verzendtijd naar de medische centra en normaal ook de verloren dossiers verdwijnen zo. De medische centra zullen hierdoor wel afhankelijk worden van het correct functioneren van informaticatoepassingen zoals Documentum. Het werken in
een elektronische omgeving zal ook aanzienlijke aanpassingen vergen van de artsen en een individuele training zal noodzakelijk zijn.
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In de huidige plannen is het elektronisch medisch dossier louter een beslissingsformulier en geen globale toepassing voor de werking van de medische centra. Er
is geen module die de oproepen beheert of een statistische module waarmee
knelpunten kunnen worden opgespoord en beleidsinformatie gegenereerd. Concreet wil dit zeggen dat er geen data zullen zijn over echte oproeptermijnen,
absenteïsme enz. Behalve de uiteindelijke beslissing zijn er geen verplicht in te
vullen velden in de toepassing, een bewuste keuze om het instrument niet te
zwaar te maken. Het betekent wel dat het elektronische formulier niet noodzakelijk
meer informatie zal bevatten dan de huidige vaak onvolledig ingevulde papieren
versie.
Het elektronisch medisch dossier zal in zijn geplande vorm de werking van de
centra dus niet veel transparanter maken. Daarvoor is een integrale toepassing
nodig die ook beleidsinformatie kan genereren.
5.7.2

eHealthapplicatie

Voor de lente van 2011 plant de administratie een applicatie op het eHealthplatform. De behandelende arts van de aanvrager zal een elektronisch formulier kunnen invullen dat onmiddellijk toekomt bij de administratie. De informatie over de
aanvrager zal dan ook inhoudelijk elektronisch beschikbaar zijn: een groot verschil
met gescande medische formulieren die slechts een digitale foto van het papieren
document zullen zijn. Automatische verwerking van deze gegevens en het automatisch detecteren van prioritaire dossiers behoren dan tot de mogelijkheden.
5.7.3

Kennis- en kwaliteitssysteem

Op grond van het consultantverslag dat de administratie besteld had over de
kwaliteit van het medische proces, werd gestart met de ontwikkeling van een
kennis- en kwaliteitsysteem. De implementatie is gepland voor april 2011. Het
kennissysteem wil de bestaande onderrichtingen uit de verschillende centra verzamelen en op een intranet beschikbaar maken. Het kwaliteitssysteem richt zich
op de kwaliteit van de medische onderzoeken en het naleven van richtlijnen. Om
correct te functioneren hebben de systemen data nodig uit het toekomstige
elektronisch medisch dossier over de ziektebeelden en symptomen en de genomen beslissingen.
Deze systemen zouden op termijn moeten leiden tot betere maar ook homogenere werkwijzen over de centra en zo tot homogenere doorlooptijden.
Een groot deel van deze projecten zal moeten worden uitgewerkt door het
bestaande medisch personeel, naast hun gewone taken. De geplande implementatiedata lijken dan ook moeilijk haalbaar.
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Hoofdstuk 6
Oorzaken van vertraging in de fase tot beslissing en betaling

Dit hoofdstuk gaat over de periode na de eerste administratieve fase en het
medisch onderzoek tot de beslissing en de betaling. Het administratieve onderzoek wordt in die fase verder afgewerkt. De periode is moeilijk af te bakenen om
verschillende redenen:
•

Niet in elk werkstation worden de uit te voeren handelingen op dezelfde
wijze verdeeld over de verschillende fasen van het onderzoek. Dit werd al
aangehaald bij de bespreking van het inkomstenonderzoek.

•

Het administratieve onderzoek en het medische onderzoek lopen tegelijkertijd. Het is pas als beide zijn afgerond, dat het dossier als af te handelen wordt beschouwd. Er kunnen dus steeds twee periodes tot de beslissing berekend worden. De gemiddelden hiervan worden hieronder herhaald
(zie ook punt 2.4).
Gemiddelde termijn in maanden tot de beslissing (voor dossiers beslist van
februari t.e.m. december 2009):
IVT

na ontvangst gegevens personenbelasting
na afronding medisch dossier

2,9
3,7

THAB

na ontvangst gegevens belasting/onroerende goederen
na afronding medisch dossier

4,8
5,5

Deze gemiddelden liggen hoog en ondanks bovenstaande beperkingen,
kunnen zeker een aantal algemene hinderpalen in deze fase geïdentificeerd
worden.

6.1 Specifieke wachttoestanden
In bepaalde soorten van dossiers kan er geen beslissing genomen worden om
zeer specifieke redenen waarop DG Han geen invloed heeft:
•

Pensioenen: Over het dossier kan niet beslist worden zolang de bevoegde
dienst het definitieve pensioen niet heeft vastgesteld. Vooral voor overlevingspensioenen van weduwen en buitenlandse pensioenen kan het enige
maanden duren voordat het bedrag bekend is. Aangezien voor THAB-aanvragen gewerkt wordt met de inkomsten op het moment van de aanvraag,
zorgt dit voor vertraging.

•

Beroepen: Over een nieuwe aanvraag wordt niet beslist zolang een medisch
beroep over een vorige aanvraag hangende is. Ook het dossier van de
partner wordt geblokkeerd.

•

Dossiers over verkeersongevallen: Er kan geen beslissing genomen worden
zolang niet bekend is welke vergoeding de aanvrager zal krijgen (via rechtbank, verzekeringsmaatschappij…).

Het is niet mogelijk op eenvoudige wijze te bepalen hoeveel eerste aanvragen er
om bovenstaande redenen vertraging oplopen. Het gaat niet alleen om het dossier van de betrokkene zelf, maar mogelijk ook om het dossier van zijn partner.
Om een beslissing te kunnen nemen moet immers het inkomen van het totale
gezin bekend zijn. In bepaalde gevallen worden aan de aanvrager voorschotten
uitbetaald in afwachting van een definitieve beslissing.
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6.2

Beperkingen van de informaticatoepassing

De dossierbeheerders zijn voor de selectie van te behandelen dossiers afhankelijk
van de informaticatoepassing Tetra. Dossiers verschijnen pas op het scherm “af
te handelen dossiers” indien het medisch onderzoek werd afgerond en alle openstaande inlichtingen werden afgesloten. Dit scherm is cruciaal: zolang het dossier
hierop niet verschijnt, komt het in een wachttoestand terecht en wordt het niet
opgemerkt. Toch is de werking ervan niet optimaal.
•

Enkel de datum waarop de laatste inlichting werd ontvangen wordt getoond.
Er is geen indicatie van creatiedatum van het dossier of de al verstreken
doorlooptijd. Het is dus niet mogelijk de oudste dossiers eerst te selecteren.

•

Dossiers komen soms op de lijst terwijl ze nog niet kunnen worden afgehandeld. Voorbeelden hiervan zijn:
–– Er zijn problemen met pensioenen, beroepsprocedures of verkeersongevallen (zie 6.1).
–– De partner heeft ook een aanvraag ingediend en zijn dossier is nog
onvolledig. Over dossiers van partners moet steeds samen beslist
worden.
–– Verschillende inlichtingen werden opgevraagd via dezelfde inlichtingencode. Bij ontvangst van één inlichting, werden de andere ten onrechte
ook afgesloten.
De lijst met af te handelen dossiers kan niet gesorteerd worden en er kunnen geen opmerkingen of aanduidingen aan toegevoegd worden. De dossierbeheerders moeten dus manueel een lijst bijhouden van alle dossiers
die om een bepaalde reden niet kunnen worden afgehandeld. Alleen zo
kunnen ze vermijden dezelfde dossiers meermaals nutteloos te openen28.

•

Sommige dossiers die kunnen worden afgehandeld, verschijnen niet op de
lijst. Dat gebeurt als opgevraagde inlichtingen niet op de juiste manier worden afgesloten bij ontvangst van het antwoord.

•

Het dossier van partners wordt niet automatisch toegekend aan dezelfde
dossierbeheerder, terwijl ze samen moeten worden afgehandeld.

Deze beperkingen hebben twee belangrijke gevolgen. Ten eerste hindert de starheid van de informaticatoepassing een efficiënte selectie van af te handelen dossiers. Ten tweede kan een dossier in een wachttoestand verzeild geraken als het
ten onrechte niet op het scherm verschijnt.
Via een omweg kunnen de af te handelen dossiers wel beter worden geselecteerd. Via een oud scherm, dat gebruikt werd vóór de start van de werkstations,
kunnen wel lijsten in Tetra worden opgevraagd met selectiecriteria zoals creatiedatum dossiers, status dossier en dergelijke. Deze lijsten kunnen naar een rekenblad omgezet worden voor verdere manipulatie. Uit interviews bleek echter dat
de werkstations dit scherm slechts zeer zelden kennen.

28

Sinds eind april 2010 werd Tetra aangepast, zodat aanvragen waarvoor een beroep lopende is en
aanvragen waarvoor het dossier van de partner onvolledig is niet meer bij de af te handelen dossiers verschijnen. Dit maakt de lijst al overzichtelijker.
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6.3 Bijkomende inlichtingen
In een aantal gevallen volstaat de standaard opgevraagde informatie niet en moet
er bijkomende informatie worden aangevraagd. Mogelijke redenen hiervan zijn:
•

Sinds de voorbereiding van het dossier is er een wijziging in de gezins
toestand van de aanvrager.

•

Indien de inkomstengegevens sinds jaar – 2 met meer dan 20 % gewijzigd
zijn, moet er rekening gehouden worden met recentere gegevens.

•

Bijkomende bewijsstukken worden opgevraagd voor inkomsten die in de
administratieve vragenlijst worden vermeld en die niet elektronisch via
andere diensten kunnen worden opgevraagd.

Hoe langer het dossier aansleept, hoe meer kans dat de situatie van de aanvrager
tijdens de afhandeling verandert. Dit maakt extra onderzoek noodzakelijk en
maakt het dossier complexer. Dit kan op zijn beurt weer de behandelingstermijn
verlengen. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan.
Voor de beslissingen in 2009, werd er in 11,3 % van de gevallen een bijkomende
inlichting gevraagd aan de aanvrager en in 2,1 % van de dossiers aan een instelling.
Het Rekenhof heeft deze bijkomende inlichtingen voor de maanden september en
oktober 2009 verder onderzocht. Hieruit blijkt dat ze gemiddeld pas acht maanden na de creatie van het dossier worden opgevraagd aan de aanvrager (en analoog pas na zeven maanden aan een instelling). Vervolgens duurt het gemiddeld
3,5 maanden voor de aanvrager antwoordt (1,4 maanden voor een instelling).
Voor deze dossiers ligt de totale doorlooptijd dan ook 2,8 maanden hoger dan
voor een dossier waarvoor geen bijkomende inlichting wordt opgevraagd. Het
effect op de gemiddelde doorlooptijd gespreid over alle dossiers is veel kleiner,
namelijk 0,3 maanden.
Uit interviews met dossierbeheerders blijkt dat er geen uniforme werkwijze
bestaat voor het tijdstip waarop de bijkomende inlichtingen worden aangevraagd.
Soms gebeurt dit al als de administratieve vragenlijsten bij de voorbereiding van
het dossier bekeken worden. Soms gebeurt dit pas als alle overige inlichtingen
ontvangen werden en het medisch onderzoek werd afgerond. Ook uit statistische
analyse van de dossiers waarvoor in september en oktober een beslissing werd
genomen, komen grote verschillen naar voren.
•

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de administratieve vragenlijsten
en opvraging van bijkomende inlichtingen, varieert van één tot zeven maanden tussen de werkstations.

•

Soms worden de bijkomende inlichtingen al opgevraagd voor de ontvangst
van de standaard inlichtingen (belasting- en vermogensgegevens, medisch
onderzoek), soms gebeurt dit pas erna. De uitersten, gemiddeld per werkstation, variëren van vier maanden ervoor tot twee maanden erna.

Voor een aantal individuele dossiers zorgt het wachten op bijkomende inlichtingen voor een serieuze vertraging. Het is dan ook van belang dat deze inlichtingen
zo vroeg mogelijk worden opgevraagd, indien mogelijk al bij het behandelen van
de administratieve vragenlijst tijdens de voorbereiding van het dossier. Er bestaat
momenteel geen uniforme werkwijze.
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6.4

Verschillen per werkstation

In deze laatste fase ontstaan er opmerkelijk grote verschillen in doorlooptijd tussen de werkstations. Tabel 15 toont onder meer per werkstation de gemiddelde
tijd tussen ontvangst van de gegevens over belastingen/vermogen en het afronden van het medisch onderzoek enerzijds, en de beslissing anderzijds.
Er konden geen dossierafhankelijke variabelen gevonden worden die deze verschillen verklaren. Het type tegemoetkoming, THAB of IVT, heeft geen invloed op
de gemiddelde duurtijd van de laatste fase. Ook de noodzaak aan bijkomende
inlichtingen zorgt niet voor extra variantie tussen de werkstations. Indien de dossiers waarvoor een bijkomende inlichting werd opgevraagd, buiten beschouwing
worden gelaten, blijven dezelfde werkstations slecht scoren29.
De verklaring moet dus gezocht worden in verschillen eigen aan de werkstations
zelf. Een aantal hypothesen wordt hieronder getoetst aan de hand van de cijfers
in tabel 15 (voor de berekening van FTE’s en de productiviteit zie punt 7.2).
Tabel 15 – Overzicht laatste fase tot beslissing: gemiddelde doorlooptijd in maanden per werkstation en
samenhangende variabelen
werkstation

doorlooptijd
laatste fase
voor
beslissingen
09/2009 en
10/2009)

1

1,0

aantal
dossierbeheerders in
FTE

8,7

productiviteit

achterstand (eerste aanvragen)

aantal
dossiers per
uur per FTE

aantal
dossiers per
uur per
werkstation

08/06/2009

12/01/2010

verschil

1,8

15,7

7.000

4.716

− 2.284

2

1,1

7,0

2,0

14,0

6.536

4.848

− 1.688

3

1,0

8,0

1,8

14,4

7.052

5.209

− 1.843

4

1,9

8,7

1,5

13,1

7.547

5.478

− 2.069

5

2,1

9,5

1,4

13,3

7.182

5.214

− 1.968

6

1,2

6,5

1,2

7,8

5.433

4.386

− 1.047

7

6,5

9,4

1,1

10,3

7.340

5.935

− 1.405

8

6,8

9,1

0,8

7,3

7.943

6.905

− 1.038

9

3,5

7,1

1,3

9,2

6.508

4.623

− 1.885

10

2,4

8,0

1,0

8,0

5.465

4.306

− 1.159

gemiddelde
totaal

2,3

82,0

1,4

11,3

68.006

51.620

− 16.386

a)

Worden dossiers trager afgehandeld omdat er minder dossierbeheerders
ter beschikking zijn?
Neen. Er blijkt zelfs een omgekeerd verband te bestaan tussen de snelheid
van afhandelen in de laatste fase en het aantal beschikbare FTE’s. Werkstations waar het dossier in de laatste fase minder snel werd afgehandeld,
werden blijkbaar al bemand met meer personeel.

b)

Worden dossiers trager afgehandeld door de lagere productiviteit in
bepaalde werkstations?
Ja. Er is een duidelijke correlatie tussen de productiviteit per FTE en de
duur van de laatste fase.

29

Op basis van de voormelde analyse van september en oktober 2009.
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c)

Zijn er werkstations met een historisch grotere achterstand, waardoor het
langer duurt voor ze kunnen beginnen met de afhandeling van nieuwe dossiers?
Er bleken begin juni 2009 inderdaad verschillen te bestaan in het aantal
openstaande dossiers per werkstation. Het zijn echter meestal net die
werkstations met het grootste aantal openstaande dossiers in het begin,
die er in geslaagd zijn de grootste daling te realiseren in het tweede semester van 2009. De enige uitzonderingen hierop zijn de werkstations waarin
de laatste fase zeer lang duurt.

De factor die het meest samenhangt met de duurtijd van de laatste fase, blijkt
dus de gemiddelde productiviteit van de dossierbeheerders binnen een werk
station te zijn (zie punt 7.2).

6.5

Controle van de voorlopige berekening

Nadat de dossierbeheerder aan de informaticatoepassing opdracht heeft gegeven een voorlopige berekening van de tegemoetkoming te maken, kan de beheerder ze laten nakijken door de cel Ondersteuning. Dit gebeurt vooral bij nieuwe
werknemers, die nog in opleiding zijn.
Vervolgens worden softwarematig een aantal logische controles uitgevoerd.
Indien hier geen fouten gesignaleerd worden, kan de dossierbeheerder de beslissing vastleggen.
Al deze controles duren gemiddeld respectievelijk zes en negen dagen voor IVTen THAB-aanvragen. Ze maken dan ook maar een klein deel uit van de besproken
fase en zorgen voor weinig vertraging.

6.6

Betaling

Aanvragen waarvoor in een bepaalde maand een positieve beslissing werd genomen, komen normaal vanaf de daaropvolgende maand in de automatische betalingslijsten.
Volgens cijfers berekend door het Rekenhof, verliep er voor de beslissingen genomen van februari tot en met augustus 2009, gemiddeld 0,6 maand tussen het
vastleggen van de beslissing en de eerste van de maand waarin de eerste betaling gebeurde30. Dit is consistent met hierboven beschreven procedure. In deze
fase ontstaat dus geen extra vertraging.

30

In de wet wordt dit als eindpunt van de behandelingstermijn beschouwd.
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Hoofdstuk 7
Algemene beheersaspecten

Naast de oorzaken van vertraging die verbonden zijn aan een specifiek deeltraject, zijn er een aantal algemene beheersaspecten die een effect hebben op de
doorlooptijd. Het gaat over organisatorische kenmerken zoals communicatie, productiviteit en aansturing, de ondersteuning door de stafdienst ICT en de uitbesteding aan FinPress.

7.1

Communicatie

Ondanks de toenemende automatisering, blijft de behandeling van een aanvraag
tot tegemoetkoming een complexe zaak voor de dossierbeheerder. Voor een aantal stappen moet hij zelf op het juiste moment het initiatief nemen, hij moet de
ontvangen gegevens op de juiste wijze interpreteren enzovoort. Daarvoor moet
hij uiteraard op de hoogte zijn van de stand van de wetgeving en moet hij ook
over voldoende instructies beschikken over hoe deze wetgeving concreet moet
worden toegepast.
In interviews binnen de werkstations werd aangegeven dat informatie hierover via
te veel verschillende kanalen wordt ontvangen (mails, dienstorders …). Bovendien worden veranderingen soms al gecommuniceerd voordat de definitieve werkwijze vaststaat en geverifieerd werd, zodat er achtereenvolgens verschillende
versies ontvangen worden. Dit zorgt voor onduidelijkheid en mogelijk vertraging.
Uit de het onderzoek van de deeltrajecten bleek ook dat er veel verschillen in
werkwijze bestaan tussen de werkstations, wat ook weerspiegeld wordt in de
grote verschillen in doorlooptijd.
DG Han beschikt over een gecoördineerd document, met als doel alle informatie
over de wetgeving en de toepassing te integreren. Het werd echter lange tijd niet
geactualiseerd. In april 2010 gebeurde een actualisatie in één taal. De vertaling
moest nog verder uitgewerkt worden. DG Han heeft de intentie om dit in de toekomst volledig up to date te houden zodat het een betrouwbaar en volledig referentiedocument wordt. Indien dit consequent gebeurt, kan dit het probleem helpen
oplossen.
Daarnaast is er onvoldoende overleg. De tien werkstations zijn opgedeeld in twee
groepen van vijf, met ieder een eigen hoofd. Binnen elke werkgroep is er regelmatig overleg, maar overleg tussen de beide groepen gebeurt eerder sporadisch.
Ook tussen de werkstations en de overige diensten is er te weinig overleg waardoor problemen niet altijd op een tijdige manier worden gecommuniceerd. Een
dienst is bijvoorbeeld ook niet altijd op de hoogte van op til zijnde wijzigingen
binnen een andere dienst.
Ten slotte worden de mogelijkheden van de cel Ondersteuning niet volledig benut.
Positief is dat deze cel zowel opleiding geeft aan de dossierbeheerders, als helpt
waken over de kwaliteit van de beslissingen. Zij voert steekproefsgewijze controles uit van afgehandelde dossiers. Vervolgens wordt uitleg gegeven aan de dossierbeheerders zodat zij hun fouten kunnen corrigeren. De cel maakt ook verslagen over het aantal en type vastgestelde fouten. De systematisch weerkerende
fouten werden tijdens de audit echter onvoldoende uitgewerkt in de vorm van
opleidingen of aanpassingen van de gecoördineerde instructies. In 2010 werden
hieromtrent extra initiatieven opgestart. Bovendien worden dossiers pas gecontroleerd enkele maanden na de beslissing. Problemen bij vernieuwingen aan het
begin van het afhandelingproces zullen dus pas laat worden opgemerkt.
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Er is momenteel een gebrek aan eenduidige, gecoördineerde informatie. Daarnaast is er onvoldoende overleg met de tien werkstations samen, en tussen de
werkstations en de overige diensten. Daardoor worden problemen vaak te laat
gemeld en zijn de werkwijzen onvoldoende geharmoniseerd. Ten slotte wordt de
rol van de cel Ondersteuning nog verder uitgewerkt.

7.2

Productiviteit en aansturing

Omdat uit de analyse blijkt dat grote verschillen in doorlooptijd niet kunnen worden verklaard door reële verschillen in de aanvragen, werd ook de productiviteit
van de medewerkers van de werkstations in kaart gebracht (zie ook punt 6.4).
Naast de complexiteit van een dossier kan die immers ook ernstig de doorlooptijd
beïnvloeden.
7.2.1

Meting

Het Rekenhof heeft geen norm vastgelegd voor de productiviteit maar beperkt
zich tot het vaststellen van de verschillen tussen de werkstations en medewerkers.
De enige meetbare output is het aantal afgehandelde dossiers. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen eenvoudige en complexere dossiers.
Omdat de meting betrekking heeft op een tamelijk lange periode (van juni 2009
tot en met december 2009) mag een redelijke homogene mix van eenvoudigere
en complexere dossiers worden verwacht tussen de verschillende medewerkers.
Productiviteit wordt uitgedrukt in het aantal afgehandelde IVT- en THAB-dossiers
per gepresteerd werkuur. Vele medewerkers handelen daarnaast ook zaken af
zoals parkeerkaarten of verhoogde kinderbijslag. Het is niet mogelijk om exact te
bepalen hoeveel tijd zij aan elke taak besteden. Op basis van de ramingen van de
administratie en na de nodige correcties werd voor elke medewerker het percentage van de totale arbeidstijd bepaald dat wordt besteed aan IVT- en THABdossiers. Door het aantal afgehandelde dossiers te delen door dat percentage
van de arbeidstijd verkrijgt men de productiviteit. Mede omdat dezelfde methodiek voor alle medewerkers werd toegepast is de meting voldoende betrouwbaar
om de productiviteitsverschillen globaal in kaart te brengen.
Verschillen tussen de werkstations
De gemiddelde productiviteit van de medewerkers verschilt sterk naargelang van
het werkstation waartoe zij behoren. Tabel 16 toont de gemiddelde productiviteit
van de verschillende werkstations voor IVT- en THAB-dossiers. De werkstations
werden gerangschikt volgens totale gemiddelde productiviteit, in aflopende volgorde.
Tabel 16 – Gemiddelde productiviteit van de medewerkers per werkstation
(aantal afgehandelde dossiers per werkuur)
Werkstation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

THAB

1,4
2,4

1,9
1,8

1,9
1,7

1,2
1,7

1,4
1,4

1,2
1,6

1,1
1,2

1,2
0,8

1,0
0,9

0,9
0,7

Totaal

2,0

1,8

1,8

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,8

IVT

76

Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap – Rekenhof, december 2010

Verschillen binnen de werkstations
De gemiddelde productiviteit van een werkstation verbergt bijzonder grote verschillen in individuele productiviteit. Gemiddeld handelt de meest productieve
medewerker van een werkstation drie keer zoveel dossiers af als de minst productieve medewerker. Tabel 17 geeft een overzicht van de individuele productiviteit per werkstation. De bovenste rij vermeldt de coaches, vervolgens komen de
gewone medewerkers op basis van hun productiviteit en de laatste rij telt de
medewerkers die geen tegemoetkomingen afhandelen.
Tabel 17 – Productiviteit per medewerker per werkstation (aantal medewerkers
die x dossiers per werkuur afhandelen)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coaches
2,4 en +
2,0-2,4
1,6-2,0
1,2-1,6
0,8-1,2
0,4-0,8
0-0,4

2
2
1
3
4

2
3
1
2

2
1
3
1
2
2
2

2

2

2

2

2

2

1
5
1

2
1
2

1
2
3
2
2

1
2
1
2
1

1
1

1
1

2
1
3
2
1
1
1

Geen

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

Dossiers per uur

Werkstation

7.2.2

2
4
5
2

4
3

Analyse

Bepaalde op zich heel belangrijke factoren (ICT-gebreken, complexe regel
geving…) zijn op alle medewerkers van toepassing en kunnen daarom niet de
verschillen tussen hen verklaren.
Het niveau van de medewerker (tegemoetkomingen worden afgehandeld door
medewerkers van niveau C maar in mindere mate ook van niveau B en D), de
leeftijd en het aantal dienstjaren blijken op basis van de meting evenmin een
merkbare correlatie te vertonen met productiviteit. Er is een zeer licht verschil in
productiviteit tussen statutaire en contractuele medewerkers en tussen medewerkers die voor de invoering van de werkstations al dossiers afhandelden en zij
die andere taken uitoefenden. Geen enkele van deze meetbare factoren kan de
enorme verschillen verklaren.
De verklaring moet daarom gezocht worden in de niet eenvoudig meetbare factoren van aansturing, samenstelling van teams en individuele capaciteit.
Centrale aansturing
De centrale aansturing is identiek voor alle werkstations en kan daarom de verschillen niet verklaren. De bedrijfscultuur en de openheid voor het meten van
productiviteit kunnen wel een rol spelen. Waar niet gemeten wordt, of waar op
vastgestelde verschillen geen corrigerende actie volgt, kunnen belangrijke verschillen ontstaan die met de tijd oplopen.
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Tot in 2009 (periode van de meting) hanteerde DG Han doelstellingen per werkstation en niet per individuele werknemer. Ondermeer door het ingrijpende karakter van de hervormingen was aan de medewerkers beloofd om hen, zeker op
korte termijn, niet te evalueren op basis van individuele prestaties. Zelfs met de
cijfers per werkstation werd zeer voorzichtig omgesprongen: een werkstation
kende vaak alleen zijn eigen cijfer en niet die van de andere zodat de werkstations hun productiviteit niet konden vergelijken.
In 2010 stapte de organisatie langzaam over naar individuele doelstellingen. In
een bijlage bij de ontwikkelcirkels 2010 van de medewerkers worden cijfermatige
individuele doelstellingen opgenomen. Individuele productiviteit blijft een vertrouwelijke zaak tussen coach en medewerker, maar de gemiddelde productiviteit van
de verschillende werkstations wordt nu aan alle coaches meegedeeld zodat zij
hun werkstation kunnen vergelijken met de andere.
Aansturing van de twee groepen werkstations en van elk apart werkstation
De werkstations zijn onderverdeeld in twee groepen van vijf, waarvan de productiviteit ernstig verschilt. In het verleden zou, volgens de administratie, de aansturing van één groep ondermaats zijn verlopen met demotivering tot gevolg. Dit
probleem zou opgelost zijn maar het herstellen van de opgelopen schade neemt
tijd in beslag.
Uit interviews met de coaches van de werkstations blijken wisselende praktijken
om de achterstand van hun medewerkers op te volgen en waar nodig in te grijpen. De dossiers worden in gelijke aantallen over de werkstations verdeeld, maar
binnen elk werkstation verdeelt de coach de dossiers volgens eigen inschatting
over de medewerkers. Een correcte inschatting van de capaciteiten van elke
medewerker en de eventuele opgelopen achterstand is daarbij cruciaal. In
bepaalde gevallen bleek dit problematisch. De coaches beschikten, althans tijdens de audit, niet over een overzichtelijk instrument in Tetra om de achterstanden van hun medewerkers in kaart te brengen. Andere zeer moeilijk te meten
factoren zijn de capaciteit van de coach om een teamgeest op te bouwen en de
technische dossierkennis van de coach die bepalend is voor de kwaliteit van de
ondersteuning van de medewerkers.
Samenstelling van de teams
Bij de invoering van de werkstations hebben de coaches hun medewerkers vrij
kunnen kiezen in overleg met hen. Factoren zoals persoonlijke affiniteit hebben
een belangrijke rol gespeeld. Op zich is dit bevorderlijk voor het creëren van
hechte teams, maar het gevaar bestaat dat zo concentraties van medewerkers
met een ondermaatse of omgekeerd een zeer hoge productiviteit ontstaan. De
doelstellingen voor 2010 per werkstation blijven hoe dan ook sterk verschillen van
1140 dossiers per maand tot 1832 dossiers per maand.
Daarnaast is het ook opvallend dat bij de invoering van de werkstations een groot
deel van de leidinggevenden ervoor gekozen heeft om niet in eerste lijn als coach
van een werkstation te werken maar naar de cel Ondersteuning te gaan. Een
controle in tweede lijn is uitaard nodig maar de vraag rijst toch of zo niet te veel
kennis van de eerste lijn is verwijderd.
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Men kan niet anders dan de zeer grote verschillen in productiviteit tussen werkstations en binnen elk werkstation vast te stellen. De samenstelling van de werkstations en het functioneren van de coaches zijn niet altijd optimaal. Ook bij de
concentratie van vroegere leidende medewerkers in de cel Ondersteuning rijzen
vragen. De administratie acht echter een herziening van de samenstelling van de
werkstations of van de verdeling tussen eerste- en tweede lijn niet opportuun.
Individuele capaciteit van de medewerkers
Uit de individuele doelstellingen voor 2010 blijkt dat de administratie niet blind is
voor de grote verschillen in productiviteit binnen zijn personeel. Binnen eenzelfde
werkstation kunnen de hoogste individuele doelstellingen tot drie keer hoger liggen dan de laagste. Via aansturing en opleiding hoopt DG Han op termijn deze
verschillen langzaam te verminderen.
De administratie heeft in 2010 een eerste stap gezet naar individuele doelstellingen. Die positieve stap moet leiden tot meer openheid voor de productiviteit in
de behandelingstermijnen van aanvragen.
Toch zijn er medewerkers van wie de administratie erkent dat ze wellicht nooit
een echt aanvaardbare productiviteit zullen halen. Het concept van de werkstations impliceert dat elke medewerker, zij het met ondersteuning van de coach, een
gemiddeld dossier helemaal moet kunnen afhandelen.
Vergeleken met de vroegere werkwijze waarbij elke medewerker vaak slechts
een stukje van het afhandelingproces moest beheersen, liggen de vereiste vaardigheden voor de medewerkers nu duidelijk hoger. Deze “upgrade” is niet voor
iedereen haalbaar.
Tabel 17 laat vermoeden dat het om een aanzienlijk aantal medewerkers gaat. De
administratie geeft aan dat ze gezien de werkzekerheid die de overheid als werkgever traditioneel biedt, hoe dan ook verder moet werken met deze medewerkers. In dat kader is het belangrijk om deze medewerkers homogeen te verdelen
over de organisatie. Bij de medewerkers met een zeer lage productiviteit zitten
ook relatief jonge personen. Het probleem zal zich dus niet op korte termijn vanzelf oplossen.
De vraag is hoe men op termijn een voor alle betrokkenen (vooral ook de aanvragers van tegemoetkomingen) aanvaardbare oplossing kan vinden voor medewerkers die wellicht niet de capaciteit hebben om ooit op een redelijk efficiënte
manier mee te draaien in de vernieuwde organisatie.

7.3

ICT

Een aantal problemen met de beschikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van
de informatiesystemen werd al in de vorige punten beschreven per fase van het
afhandelingsproces. In dit punt worden meer algemene opmerkingen geformuleerd over de organisatie van de ICT-werkzaamheden.
Een volledige IT-audit behoort niet tot de scope van dit onderzoek. Dit punt
beperkt zich tot knelpunten die een negatieve invloed hebben op de doorlooptijd.
Ze kwamen naar boven tijdens het onderzoek van de processen bij DG Han.
Daarnaast werd via beperkte gesprekken binnen de stafdienst ICT getracht een
ruimer inzicht te krijgen in de organisatie van het onderhoud van bestaande applicaties en van de opvolging van nieuwe projecten.
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7.3.1

Stafdienst ICT

Binnen de FOD Sociale Zekerheid zijn alle ICT-werkzaamheden gecentraliseerd
in de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Deze dienst zorgt
voor de continuïteit van de informatiesystemen van de directies-generaal en de
stafdiensten. Dit houdt in: het onderhouden van applicaties en infrastructuur en
het ondersteunen van de gebruikers, het uitvoeren van studies en het uitwerken
van nieuwe IT-oplossingen. Begin 2010 bestond de stafdienst ICT uit 104 FTE’s,
waarvan 32 FTE’s voor DG Han werkten.
De communicatie tussen de directies-generaal en de dienst ICT gebeurt gecentraliseerd. Binnen DG Han is de ICT-correspondent het aanspreekpunt, bij de
stafdienst ICT is dat de beheerder klantenrelaties. Momenteel wordt er voor de
gehele FOD Sociale Zekerheid een bestuursovereenkomst uitgewerkt, waarbij de
samenwerking en de verdeling van de taken tussen de stafdiensten en de operationele diensten beter zal gedefinieerd worden. Dit zal meer duidelijkheid brengen
in de relatie tussen DG Han en de dienst ICT.
7.3.2

Onderhoud en ondersteuning

Klachten of problemen van een gebruiker worden achtereenvolgens gefilterd door
zijn verantwoordelijke en door de cel Ondersteuning. Indien zij geen oplossing
vinden, wordt het probleem via een standaardformulier doorgestuurd naar de
ICT-correspondent. Die neemt op zijn beurt contact op met de stafdienst ICT.
Problemen met hardware of standaardapplicaties worden afgehandeld door de
helpdesk. Indien het gaat over de databanken of specifieke applicaties van
DG Han, komen de vragen terecht bij de beheerder klantenrelaties.
Uit interviews in de operationele diensten kwam naar voren dat er vaak met grote
vertraging wordt gereageerd op gemelde problemen. Dit werd gestaafd met voorbeelden (de problemen met het scherm “af te handelen dossiers”, de blokkering
van een aantal medische dossiers…). De gebruiker heeft ook weinig zicht op wat
er met zijn melding gebeurt. Hij kan enkel via de ICT-correspondent informeren of
zijn klacht al in behandeling is. De correspondent beschikt niet over een opvolgingssysteem waarin de klachten op een overzichtelijk wijze geregistreerd zijn,
zodat het zeer tijdrovend is om de gebruikers te informeren over de voortgang
van een probleem. De ICT-dienst van de FOD heeft wel een overzicht waarop de
klachten uit de klachtendatabase zijn samengevat met aanduiding van hun prioriteit, maar dit is uiteraard al na filtering van gemelde problemen door DG Han.
Binnen DG Han wordt aangestipt dat er in 2009 heel wat nieuwe applicaties en
gegevensstromen geïmplementeerd werden. Dit maakte dat er heel wat kinderziektes moesten worden opgelost, vaak met grote urgentie en met impact op een
groot aantal dossiers. Daardoor bleef er minder tijd over voor het oplossen van
problemen met individuele dossiers of voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het bestaande systemen.
Bij gebrek aan een overzichtelijke registratie van problemen binnen DG Han, is
het moeilijk de gebruikers op een snelle en efficiënte manier te informeren. Daardoor is er ook weinig zicht op de duurtijd van de behandeling van problemen en
is het lastig prioriteiten te bepalen.
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7.3.3

Nieuwe projecten

In het strategisch plan 2005-2008 van de stafdienst ICT werd veel aandacht
besteed aan projectopvolging. Er werd gestart met een nieuw concept voor projectbeheer, namelijk de Project Life Cycle. Voor iedere fase van een project werd
bepaald welke tussenstappen moeten worden doorlopen en welke documenten
moeten worden opgemaakt (bijvoorbeeld een haalbaarheidstudie, een gedetailleerde planning, voortgangsrapporten). Zowel de klant, in dit geval DG Han, als
de dienst ICT moeten op verschillende momenten formeel akkoord gaan. Tegelijk
werd een informaticatool aangekocht en aangepast aan de eigen noden, om de
projectopvolging zoveel mogelijk te automatiseren en de werkelijke tijdsbesteding
te registreren.
Zowel grote aanpassingen aan bestaande informatiesystemen, als het ontwikkelen van nieuwe ICT-tools worden beheerd als een project. Het uitvoeren van
kleine veranderingen aan bestaande toepassingen wordt beschouwd als onderhoud. Zo liepen eind 2009 24 projecten voor DG Han.
Hoewel de projectopvolging heel wat aandacht krijgt binnen de ICT-dienst, lopen
veel projecten vertraging op. Tabel 18 toont bijvoorbeeld dat voor een aantal
projecten de geplande einddatum herhaaldelijk moest worden bijgesteld.
Tabel 18 – Voorbeelden van opgelopen vertraging bij projecten
Geplande einddatum volgens:
Project

Omschrijving

Jaarverslag
2008

stuurgroep
19/3/2009

stuurgroep
12/11/2009

update DG Han
02/2010

Medic-e intern

volledig elektronisch medisch
dossier

voorjaar 2009

April 2009

Februari 2010

In behandeling

Cadaf

elektronische integratie informatie
over kinderbijslag

april 2009

Juli 2009

Februari 2010

2012

Pensioenkadaster

elektronische integratie in
mindering te brengen pensioen

april 2009

Juli 2009

Oktober 2009

Augustus 2010

Rijksregister

geautomatiseerde detectie van
gezinssamenstelling

begin 2009

April 2009

Januari 2010

Augustus 2010

Bron: interne documenten DG Han

In interviews binnen de ICT-dienst worden de volgende mogelijke redenen van
vertraging geopperd. Bij uitwisseling van elektronische informatie met een externe
partij, hangt de ICT-dienst af van deze tegenpartij om de gegevens in het juiste
formaat aan te leveren. Voor interne projecten is er een probleem van capaciteit.
Hoe meer applicaties er in gebruik zijn, hoe meer tijd gaat naar het onderhoud
hiervan. Bij een gelijk budget, zal er steeds minder tijd overblijven voor nieuwe
projecten.
DG Han geeft aan weinig zicht te hebben op de werking en de verdeling van de
capaciteit binnen de ICT-dienst. Binnen DG Han vormde tot voor kort de centralisatie van te veel taken en te veel kennis bij de ICT-correspondent een knelpunt.
Begin 2010 werd deze afdeling uitgebreid tot vier mensen. Zodra zij volledig operationeel zijn, zal een eerste flessenhals bij het oplossen van problemen en bij de
ontwikkeling van nieuwe projecten weggewerkt zijn.
In de project life cycle worden normaal op het einde van een project twee documenten opgemaakt; één met de lessen die de ICT-dienst uit het project kan leren
en een gelijkaardig document voor lessen die de klant eruit geleerd heeft. In realiteit worden deze documenten jammer genoeg niet altijd opgemaakt.
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Samenvattend kan worden gesteld dat de duurtijd van projecten zelden correct
wordt ingeschat. Noch DG Han, noch de dienst ICT beschikt over een grondige
analyse van de redenen hiervan. Bijgevolg kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij de ingeschatte duurtijd van lopende en nieuwe projecten en kan niet met
zekerheid gezegd worden vanaf wanneer die een positieve invloed zullen hebben
op de doorlooptijd van de dossiers.
7.3.4

Algemene hinderpalen

Beperkingen van de digitalisering
Wanneer men momenteel in het kader van de THAB- en IVT-tegemoetkomingen
spreekt over elektronische dossiers, houdt dit een aantal beperkingen in.
Met uitzondering van het medische traject, worden alle op papier ontvangen documenten gescand. De gescande documenten zijn elektronisch echter enkel raadpleegbaar. Er bestaat geen automatische link om er gegevens uit op te halen en
te integreren in Tetra. Ook inlichtingen die rechtstreeks van derden in elektronische vorm ontvangen worden, worden slechts zelden automatisch geïntegreerd.
Vele gegevens moeten dus manueel ingevoerd worden, wat tijdrovend is en de
kans op foutieve overname creëert.
Daarnaast wordt het, door het wegvallen van de papieren dossiers, noodzakelijk
over voldoende en overzichtelijke lijsten te beschikken van dossiers die zich in
alle mogelijke tussenstappen bevinden. Bij specifieke problemen kunnen dossiers
immers in een wachttoestand terechtkomen, waaruit ze niet zonder interventie
wegraken.
Deze opvolgingslijsten zijn momenteel niet altijd voorhanden. Daardoor hebben
de dossierbeheerders soms het gevoel minder controle te hebben op de openstaande dossiers, dan vóór de digitalisering.
Ten slotte is het soms nodig een dossier te consulteren van vóór de digitalisering
(bv. het dossier van de partner of een eerdere aanvraag van een ander type, of
bij herzieningen). Het scannen van de oude afgehandelde dossiers werd uitbesteed aan de Rijksdienst voor Pensioenen31. Wanneer een dossierbeheerder
gegevens van een papieren dossier nodig heeft, kan een aanvraag gedaan worden om dit bij voorrang te scannen. In de werkstations schat men dat dat gemiddeld één maand duurt. De dossierbeheerder krijgt geen melding wanneer de
scanning klaar is en moet dit dus regelmatig zelf nagaan. In de praktijk blijkt
weinig gebruik gemaakt te worden van deze “scanning on demand”. In de meeste
gevallen zijn voldoende gegevens beschikbaar in Tetra, waar een samenvattend
overzicht wordt bijgehouden van alle beslissingen uit het verleden. In individuele
gevallen is het niet snel beschikbaar zijn van oude dossiers wel een reden tot
vertraging.

31

In totaal betreft het ongeveer 900.000 dossiers. Half april 2010 bleven er nog 473.431 dossiers te
scannen. Het einde is gepland voor eind 2013. Bron: DG Han.
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Technische migratie
Momenteel wordt het platform waarop alle informaticatoepassingen van DG Han
draaien, beheerd door de firma Unisys. Het huidige contract met Unisys vervalt
echter begin 2013 en mag daarna niet meer verlengd worden32. Bovendien stopt
Unisys eind 2012 zelf met de ondersteuning van de tool die DG Han gebruikt. Er
moet dus alleszins tijdig een volledige technische migratie gebeuren. Hieraan
gaat een hele procedure vooraf; van aanbesteding en reengineering, tot testen en
implementatie.
Dit zal in de volgende jaren beslag leggen op heel wat capaciteit binnen de ICTdienst van de FOD. Indien de migratie niet meteen slaagt, is er een risico dat de
informatiesystemen tijdelijk onbeschikbaar zijn. Ook na de eerste implementatie
blijft er een risico dat het nieuwe platform minder stabiel is, of dat de reactiesnelheid vermindert waardoor de dossierbeheerders trager zullen kunnen werken.
Deze noodzakelijke technische migratie vormt dus een belangrijk risico: even
tuele problemen kunnen een zeer grote invloed hebben op de doorlooptijden.
Integratie ICT-architectuur en business processen
Momenteel handelt DG Han de dossiers voornamelijk af via de informaticatoepassing Tetra. Dit softwarepakket werd in 2002 in gebruik genomen. Oorspronkelijk werd gestart met een module voor de betalingen, later werd het uitgebreid
naar het volledige afhandelingtraject. Intussen zijn de processen en de organisatiestructuur binnen DG Han ingrijpend veranderd. Sindsdien werden ook een aantal elektronische gegevensstromen met externe partijen tot stand gebracht, en in
de toekomst volgen er nog meer. Tetra werd steeds zoveel mogelijk aangepast,
maar het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het pakket sluit niet meer aan bij
de huidige operationele realiteit. Ook de technologie die beschikbaar is op de
markt, is intussen veranderd.
DG Han is dan ook vragende partij om een grondige studie van de ICT-architectuur binnen DG Han te laten uitvoeren. Doel is om, volledig los van de bestaande
hardware en software, na te denken over het optimale business model voor
DG Han. Dat zou dan moeten worden vertaald in de meest adequate ICT architectuur.
Tijdens de audit kon het Rekenhof inderdaad vaststellen dat de bestaande informatiesystemen niet optimaal geïntegreerd zijn (zie ook hiervoor “Beperkingen van
de digitalisering”). Bovendien zijn ze weinig flexibel en kosten kleine aanpassingen vaak veel moeite. De gebruikers hebben weinig mogelijkheden om gebruikersinstellingen, zoals lay-out van het scherm, aan te passen aan hun eigen
behoefte. De lijsten voor selectie en controle van op te volgen dossiers zijn ten
slotte weinig gebruiksvriendelijk en niet helemaal sluitend.
Met het huidige informatiesysteem kunnen de voordelen van de digitalisering en
de gewijzigde organisatiestructuur niet optimaal worden benut.

32

Beslissing ministerraad van 23 november 2007.

Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap – Rekenhof, december 2010

83

7.4 FinPress
De administratie heeft het uitgaande briefverkeer uitbesteed aan FinPress, de
drukkerij van de FOD Financiën, die de documenten afdrukt en verzendt.
De af te drukken bestanden worden slechts één keer per dag aan de FOD Financiën bezorgd, in één grote verzameling. Vervolgens duurt het nog één à twee
dagen voor die bestanden effectief FinPress bereiken. Vanaf dat ogenblik beschikt
FinPress contractueel over vijf kalenderdagen om de documenten af te drukken
en te verzenden. Voor dringende documenten geldt een termijn van slechts twee
kalenderdagen.
Er is geen terugkoppeling van FinPress naar Tetra: de echte verzendingsdatum
van een document is dus niet beschikbaar. Nochtans is deze datum nodig om
bepaalde termijnen te berekenen. Het ontbreken van een echte verzendingsdatum op de schermen van de medewerkers kan lastig zijn voor medewerkers van
het callcenter wanneer een aanvrager meldt dat hij een document niet heeft ontvangen. Het leidt er ook toe dat het vertrouwen in het verzendingsysteem binnen
de werkstations niet hoog ligt. Ten slotte zou de verzending van de bestanden
naar FinPress soms problematisch verlopen zijn, wat in enkele gevallen leidde tot
het dubbel verzenden van bepaalde documenten.
In december 2009 en in februari 2010 raamde de administratie de doorlooptijd
(er is geen systematische meting). Op basis van die ramingen zou FinPress de
termijn van vijf kalenderdagen gemiddeld halen. De termijn van twee kalenderdagen voor dringende documenten wordt niet gehaald.
Het afdrukken van stickers voor de medische dossiers is opnieuw overgenomen
door DG Han. Begin 2009 bleef de levering van deze stickers door FinPress
immers vaak uit, met vertragingen tot twee weken. Hierdoor bleven de medische
dossiers zich gedurende die periode in Brussel opstapelen. Het probleem escaleerde in die mate dat sommige medische centra te weinig dossiers ontvingen om
hun capaciteit volledig te kunnen benutten.
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Hoofdstuk 8
Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof

De tegemoetkomingen die DG Han uitbetaalt vormen een vangnet voor een
belangrijk aantal personen met een handicap die niet of onvoldoende vergoed
worden via de andere stelsels uit de sociale wetgeving. Zowel wijzigingen in die
stelsels, als een aanpassing van de criteria voor toekenning van de tegemoetkomingen zelf, hebben meteen impact op het aantal aanvragen dat DG Han te verwerken krijgt. Daarnaast wordt het aantal aanvragen beïnvloed door de demografische evolutie. Zeker de THAB-aanvragen zullen op middellange termijn merkbaar
stijgen. DG Han moet er dus voor zorgen dit steeds groter aantal aanvragen te
kunnen behandelen, binnen de wettelijke termijn van zes maanden.
DG Han is een dynamische administratie, waar continu aandacht uitgaat naar
mogelijke verbeteringen. Tijdens de laatste jaren leidde dit tot verregaande hervormingen. Er werd grondig nagedacht over verbetering van de processen en veel
wijzigingen werden daadwerkelijk geïmplementeerd. De organisatiestructuur werd
ingrijpend veranderd, de dossiers werden grotendeels gedigitaliseerd en een deel
van de gegevensuitwisselingen met externe partijen werd geautomatiseerd. Het
oplossen van een aantal kinderziektes van de nieuwe applicaties en de aanpassing van het personeel aan de nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe processen wogen tijdens deze periode zwaar.
In 2009 hadden deze hervormingen bijgevolg nog geen gunstig effect op de doorlooptijden. Zowel het administratieve als het medische proces zorgden voor vertraging. De gemiddelde doorlooptijd tot betaling bedroeg voor eerste aanvragen
9,4 maanden en lag dus hoger dan de in 2009 geldende wettelijke termijn van
acht maanden. Slechts één derde van de eerste aanvragen werd afgehandeld binnen zes maanden, de nieuwe wettelijke termijn waaraan vanaf 2010 moet voldaan
worden. Achter de gemiddelden gaat een grote spreiding schuil. De gemiddelde
doorlooptijd wordt verhoogd door een aanzienlijk aantal dossiers dat pas na meer
dan twaalf maanden wordt afgehandeld. Eind 2009 stonden nog 51.866 eerste
aanvragen open, waarvan meer dan 7.000 aanvragers al meer dan een jaar op
een beslissing wachtten.
Toch werd een aantal oorzaken van vertraging die het Rekenhof heeft geïdentificeerd, al tijdens het onderzoek (gedeeltelijk) verholpen. Zij worden in tabel 19
samengevat. Zij verklaren enerzijds nog mee de lange doorlooptijden in 2009,
maar geven anderzijds ook aan welke verbeteringen in de doorlooptijden vanaf
2010 tot uiting zullen komen. Dit weerspiegelt zich al gedeeltelijk in de gemiddelde doorlooptijd tot betaling, die volgens de berekening van het Rekenhof voor
de eerste aanvragen tot 8,8 maanden was gedaald in maart 2010.

Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap – Rekenhof, december 2010

85

86

Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap – Rekenhof, december 2010

De afdeling vormde een flessenhals bij de oplossing van
ICT-problemen door een te geringe capaciteit.
De efficiënte organisatie van de werkzaamheden van de
dossierbeheerders werd belemmerd door de beperkingen
van de informaticatoepassing bij de selectie van af te
handelen dossiers.

Afdeling “ICT-correspondent”: centraal aanspreekpunt
binnen DG Han voor ICT problemen

Selectie af te handelen dossiers

IVT: De procedure werd waar nodig aangepast en de
te volgen stappen werden beter gecommuniceerd naar
de dossierbeheerders, waardoor de duurtijd werd
teruggebracht tot ongeveer één maand.
THAB: Taxi-As werd ook voor deze tegemoetkomingen geïmplementeerd, met als gevolg een
uitgebreidere validatie van de inkomstengegevens en
minder manueel op te vragen inlichtingen.

Verbetering

Door een aanpassing van het betreffende scherm, werd
de selectie al minder tijdrovend.

De afdeling werd versterkt, wat op termijn kan zorgen
voor een betere doorstroming en opvolging van gemelde
ICT-problemen.

Een betere registratie van de ontvangen documenten en
een betere integratie tussen de betrokken informatiesystemen zorgden ervoor dat de rappelprocedure in de
tweede helft van 2009 en begin 2010 al een aantal keer
kon worden opgestart. Daardoor daalde het aantal
openstaande dossiers aanzienlijk. Sinds begin maart 2010
wordt zij regelmatig uitgevoerd wat, onder voorbehoud
van een continue toepassing, op termijn kan leiden tot
een inkorting van de aanvraagfase met twee maanden.

Er zijn meer betrouwbare data beschikbaar over de
ontvangstdatum van documenten, zodat de
verwijlinteresten vanaf 2010 weer geschorst worden
volgens de wettelijke regels.

Door een efficiëntere organisatie van de betrokken
diensten werd de duurtijd teruggebracht tot ongeveer
15 dagen.

Door de gegevensuitwisseling met een nieuw opgericht
centrale cel Patrimoniumdocumentatie binnen de FOD
Financiën, werd de gemiddelde antwoordtermijn
teruggebracht naar één maand.

Door vertraging bij het scannen, het toewijzen en het •
behandelen van ontvangen documenten, duurde het
tot één maand vooraleer ze werden behandeld door
de dossierbeheerders.
De verwijlinteresten konden niet worden geschorst als •
aanvrager niet tijdig informatie verstrekte, omdat er
onvoldoende betrouwbare data beschikbaar waren om
de periodes juist te berekenen.

In de oude procedure via de decentrale registratiekantoren bedroeg de gemiddelde antwoordtermijn 3,5
maanden.
Gedurende zes maanden, van april t.e.m. september
2009, was het onmogelijk om informatie op te vragen.

IVT: Diverse blokkeringen, zowel bij de opstart van de •
gegevensstroom als bij het versturen van het
antwoord, zorgden voor een gemiddelde duurtijd van
dit deeltraject van drie maanden.
•
THAB: Er waren geen gegevens van de FOD
beschikbaar. Indien nodig, n.a.v. indicaties van
relevante inkomsten in de informatie van de
aanvrager, waren eventueel bijkomende inlichtingen
manueel aan hem op te vragen.

Door problemen met de verwerking van de ontvangen
documenten en door technische fouten in de rappelprocedure, konden rappels niet op regelmatige basis worden
verstuurd. Dit zorgde voor een aanzienlijke verlenging van
de aanvraagfase (dit is de fase vóór de opstart van het
eigenlijke onderzoek of vóór de verwerping van een
dossier wegens het ontbreken van informatie).

•

•

•

•

•

•

Omschrijving probleem

Rappelprocedure

Verwerking van ontvangen documenten

Vermogensonderzoek THAB: informatie-inwinning bij de
FOD Financiën

Taxi-As: automatische gegevensstroom met FOD
Financiën over belastbare inkomsten

Knelpunt

Tabel 19 – Vastgestelde oorzaken van vertraging die tijdens het onderzoek van het Rekenhof al (gedeeltelijk) werden verholpen.

Bovenstaande aanpassingen garanderen echter niet dat DG Han zo goed als alle
aanvragen binnen de wettelijke termijn van zes maanden zal kunnen behandelen.
Het Rekenhof identificeerde een aantal oorzaken van vertraging die bij het einde
van het onderzoek (eind maart 2010) nog steeds aanwezig waren en die door de
doorgevoerde verbeteringen niet worden opgelost. Deze oorzaken zijn talrijk en
complex en vaak niet op korte termijn oplosbaar. Ze liggen deels binnen DG Han,
maar deels ook bij andere actoren in het afhandelingsproces: de wetgever, de
aanvrager zelf, de overige overheidsinstanties die informatie moeten aanleveren
en ten slotte de ondersteunende diensten binnen de FOD Sociale Zekerheid.
Tabel 20 bevat de belangrijkste oorzaken, samen met de overeenstemmende
aanbevelingen van het Rekenhof. Het betreft de belangrijkste conclusies, samengevat op een hoger abstractieniveau. In de voorgaande hoofdstukken werden
daarnaast ook meer specifieke aandachtspunten opgenomen per deeltraject. De
aanbevelingen zijn gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, meer in het bijzonder
aan DG Han. Als deze aanbevelingen succesvol worden gerealiseerd, is, bij een
gelijkblijvende regelgeving, een behandelingstermijn van zes maanden op termijn
haalbaar.
Ten slotte is het wenselijk dat DG Han voldoende informatie blijft verstrekken
over de volledige doorlooptijd. Daarbij geven twee indicatoren nuttige informatie.
Enerzijds geeft de totale doorlooptijd, d.i. vanaf de aanvraag tot de eerste van de
maand van de eerste betaling, een beeld van de reële doorlooptijd. De problemen
met de langdurige aanvraagfase, een belangrijk aandachtspunt voor DG Han,
worden hierin mee weerspiegeld. Deze totale termijn is vergelijkbaar met de statistieken die gepubliceerd werden over de voorbije jaren. Anderzijds bevat de wet
de mogelijkheid om de doorlooptijd te schorsen als de aanvrager of een buitenlandse instelling informatie laattijdig verstrekt. Statistieken over deze herwerkte
doorlooptijd waren in het verleden niet beschikbaar, aangezien te weinig betrouwbare data aanwezig waren om de schorsing uit te voeren. Sinds 2010 gebeurt dit
wel. Cijfers over de doorlooptijd verminderd met de werkelijk doorgevoerde wettelijke schorsingen, kunnen extra informatie geven over de termijn van behandeling binnen DG Han zelf.
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Aanvrager

Wetgever

Actor

•

•

Eén vierde van de aanvragen wordt stopgezet omdat
informatie van de aanvrager ontbreekt of omdat die zelf
uitdrukkelijk verzaakt.
De aanvrager stuurt nodige informatie laattijdig op
(gemiddeld na meer dan drie maanden).
Absenteïsme van de aanvrager bij het medisch onderzoek
en het wachten op bijkomende inlichtingen van de aanvrager
zorgen meermaals voor vertraging in het medisch proces.

•
•

•

•

De formulieren die de aanvrager en zijn arts moeten invullen,
moeten worden vereenvoudigd, zodat informatie sneller
toekomt en van betere kwaliteit is en zodat de aanvrager niet
afhaakt in de loop van de procedure.
Zowel de aanvrager als de ondersteunende organisaties
(ocmw’s, rusthuizen, ziekenfondsen,...) moeten
gesensibiliseerd worden om gepast gebruik te maken van de
regelgeving. De sociale dienst van DG Han kan hierin een
belangrijke rol spelen, alsook Handiweb (geplande
webontwikkeling met o.a. een simulatietool om het recht op
een tegemoetkoming na te gaan).
De rappelprocedure moet continu worden toegepast.
De geplande automatisering van gegevensstromen met
overige overheidsdiensten moet zo snel mogelijk worden
uitgevoerd, zodat de aanvrager zo weinig mogelijk informatie
zelf moet aanleveren. Daarbij kan worden overwogen de
procedure te vereenvoudigen door al bij de aanvraag in de
gemeente de nodige informatie te verzamelen en elektronisch
te sturen naar DG Han.

Er moet worden nagedacht of terminaal zieken, zelfs na inkorting
van de doorlooptijd en met een prioritaire behandeling, via het
huidige stelsel van tegemoetkomingen op een passende wijze
kunnen worden geholpen.

Tien procent van de personen die een eerste aanvraag indienen
overlijdt voor er een beslissing wordt genomen

•

Bij gelijkblijvende wetgeving kan DG Han zelf volgende acties
ondernemen:
• onverwijld de elektronische gegevensuitwisseling over
vermogenstransacties verder ontwikkelen, zodat op een
efficiënte wijze voor alle dossiers gegevens kunnen worden
geverifieerd over een maximale periode (nu al zeven jaar) en
de verminderde validatie enkel betrekking heeft op een
beperkte periode (de oudste drie jaar);
• identificatie van de geblokkeerde IVT-dossiers, zodat een
beter zicht wordt verkregen op de omvang van het probleem;
• eventueel nemen van een voorlopige beslissing op basis van
oudere inkomstengegevens. Dit biedt echter minder
zekerheid aan de aanvrager en kan later ongewenste
terugvorderingen tot gevolg hebben. Vanwege die mogelijke
neveneffecten verkiest de FOD de procedure niet aan te passen.

Aanbeveling

Het inwinnen van informatie over de in aanmerking te nemen
inkomstenelementen, belemmert een korte doorlooptijd.
• Voor THAB-aanvragen zijn gegevens over vermogenstransacties nodig over de laatste tien jaar. Die zijn slechts over de
laatste zeven jaar elektronisch beschikbaar bij de FOD
Financiën. Manuele gegevens kunnen slechts opgevraagd
worden voor een selectie van dossiers, wat zorgt voor een
verminderde validatie van gegevens.
• Voor IVT-aanvragen moeten de belastbare inkomsten van het
tweede jaar voorafgaand aan de aanvraag gebruikt worden.
Die zijn niet altijd tijdig beschikbaar bij de FOD Financiën.

Conclusie

Tabel 20 – Niet-geremedieerde oorzaken en overeenstemmende aanbevelingen
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Het Rekenhof raadt aan een grondige analyse uit te voeren van
het business model en een studie te maken van de meest
adequate ICT-architectuur om dat te ondersteunen. Met het oog
op de toekomstige stijging van het aantal aanvragen, zal de
efficiëntie en de performantie immers nog moeten worden
verhoogd.

Met de huidige ICT architectuur kunnen de voordelen van de
digitalisering en van de gewijzigde organisatiestructuur en
processen niet optimaal worden benut. Bepaalde verbeteringen
van de efficiëntie zijn met het huidige model moeilijk te
realiseren.

Er moeten meer garanties ingebouwd worden dat onvoorziene
wachttoestanden tijdig gedetecteerd worden. Verschillende
middelen kunnen hierbij gelijktijdig ingezet worden;
• een signaal aan de dossierbeheerder indien een geautomatiseerde procedure niet succesvol kon worden uitgevoerd;
• opvolgingslijsten van dossiers die zich lange tijd in een
bepaalde wachttoestand bevinden;
• actuele en gedetailleerde statistieken over de doorlooptijden
per deeltraject;
• een uitsplitsing van de openstaande dossiers per fase van
het afhandelingsproces.
De vertraging van ICT-projecten moet in de toekomst grondig
worden geanalyseerd. Dit is vooral van groot belang voor de
noodzakelijke technische migratie naar een nieuw platform, een
cruciaal project tijdens de komende jaren waarvan de deadline
niet kan worden verschoven.
Er moet een betere opvolgingstool voor ICT-problemen
uitgewerkt worden (zoveel mogelijk gebaseerd en afgestemd op
de bestaande tools binnen de stafdienst ICT).

Een dossierbeheerder onderneemt pas een volgende stap in de
dossierafhandeling indien het informatiesysteem hem hiervoor
een melding geeft. Er bestaan te weinig opvolgingslijsten van
dossiers die door het falen of niet sluitend zijn van de procedures
in een wachttoestand terechtgekomen zijn. Deze dossiers raken
niet of laattijdig opnieuw geactiveerd. Vooral bij het invoeren van
een nieuwe procedure is er geen garantie dat problemen tijdig
ontdekt worden. In de statistieken over de totale doorlooptijd
komen eventuele problemen mogelijk pas na maanden, na het
volledige afhandelen van het dossier, tot uiting.
Bij de uitvoering van ICT projecten wordt de initieel geplande
einddatum zelden gehaald. De geschatte duurtijd van de lopende
projecten is hierdoor weinig betrouwbaar, zodat moeilijk met
zekerheid kan worden gezegd vanaf wanneer ze zullen kunnen
bijdragen tot de inkorting van de doorlooptijd.
Binnen DG Han bestaat geen duidelijk overzicht van gemelde
ICT-incidenten en de voortgang van hun behandeling. Dit
beperkt de sturing vanuit DG Han van de prioriteiten voor de
stafdienst ICT en de feedback naar de gebruikers.

De opbouw van de rapporteringstool moet doorzichtiger en meer
De huidige opbouw van de managementrapporteringstool
beperkt de mogelijkheden om binnen DG Han op een eenvoudige flexibel gemaakt worden. DG Han moet meer kennis opbouwen
over de gebruiksmogelijkheden van de tool.
en flexibele wijze beheersinformatie te verzamelen.

Een aantal relatief kleine aanpassingen moeten prioritair
gerealiseerd worden:
• een meer sluitende en flexibele selectie van af te handelen
dossiers mogelijk maken;
• gedigitaliseerde documenten duidelijk benoemen zodat ze
veel sneller geïdentificeerd kunnen worden.

De informatietoepassingen zijn weinig gebruiksvriendelijk en
hinderen de efficiënte organisatie van de werkzaamheden van de
dossierbeheerders.

Er is feedback nodig over de precieze verzendingsdatum.
Regelmatig moet de kwaliteit van de geleverde diensten
worden getoetst aan de voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst met FinPress.

ICT stafdienst FOD Sociale Zekerheid,
in samenwerking met DG Han.

•
•

Aanbeveling

Het verzenden van documenten is uitbesteed aan FinPress.
DG Han kent de precieze verzendingsdatum niet, wat de
informatieverstrekking over de voortgang van dossiers
bemoeilijkt.
Er zijn geen betrouwbare metingen van de verzendingstermijn,
maar wel voldoende indicaties dat de afgesproken termijnen niet
altijd gehaald worden.

Conclusie

FinPress (drukkerij FOD Financiën)

Actor
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DG Han
Beheersaspecten

Actor

De uniforme toepassing van de instructies moet zo vroeg
mogelijk gecontroleerd worden. In het administratieve proces kan
de rol van de cel ondersteuning uitgebreid worden. Binnen het
medische proces zijn het geplande kennis- en kwaliteitssysteem
ambitieuze maar cruciale projecten. Hiervoor is voldoende
gekwalificeerd personeel nodig.

Ook de werkwijze binnen de medische centra loopt zeer
sterk uiteen ondermeer op vlak van:
• al of niet beslissen op stukken;
• preselectie van dossiers op vlak van type aandoening en
leeftijd aanvrager;
• oproeptermijn voor het medisch onderzoek;
• notie ‘voldoende informatie om te beslissen’;
• dossiers onderworpen aan revisie.
Deze uiteenlopende werkwijzen wijzen op een gebrek aan
centrale aansturing.
De uiteenlopende werkwijzen binnen werkstations en medische
centra zorgen voor een ongelijke behandeling van de
aanvragers, zowel qua doorlooptijd als in de mate waarin er
vertrouwd wordt op de door hen aangeleverde informatie.

Op volgende gebieden moet de communicatie verbeterd worden:
Ondanks de toenemende informatisering blijft gespecialiseerde
kennis van zowel de regelgeving als van de te volgen procedures • meer gestructureerd overleg enerzijds tussen alle
werkstations en medische centra onderling, en anderzijds met
nodig bij de dossierbeheerders. Die kennis wordt niet optimaal
de overige diensten (callcenter, sociale dienst, documentenverspreid binnen DG Han:
beheer…);
• Informatie wordt via te veel verschillende kanalen
• verder uitwerken en actueel houden van één referentiedocugecommuniceerd.
ment over zowel de regelgeving als de praktische toepassing
• Veranderingen worden soms al te uitgebreid gecommuniervan.
ceerd nog voor ze volledig op punt staan, anderzijds worden
de betrokken diensten soms te laat geconsulteerd.
• De doorstroming van informatie zowel over gemelde
problemen, als over best practices van de meest performante
teams, is niet gestructureerd en te traag.

Binnen het medische proces is een grote nood aan een werkbare
omschrijving van:
• wanneer op stukken kan beslist worden, liefst per
ziektebeeld;
• de notie ‘voldoende informatie om te beslissen’.
Een uniforme toepassing van die definities moet worden
verzekerd.
Verder moeten de processen beter op elkaar worden afgestemd,
vooral op vlak van revisie van dossiers, oproeptermijnen,
preselecties van dossiers. Veralgemenen van best practices kan
daarbij helpen.

Er bestaan grote verschillen tussen de werkstations bij het
opvragen van informatie op het vlak van:
• timing binnen het afhandelingproces;
• mate van validatie van gegevens bij externe bronnen buiten
de aanvrager (vooral bij het vermogensonderzoek voor de
THAB- aanvragen).

Aanbeveling
Er moeten eenduidige instructies worden opgesteld voor alle
werkstations die garanderen dat:
• na ontvangst van de administratieve vragenlijst, ingevuld
door de aanvrager, bijkomende informatie indien nodig zo
snel mogelijk wordt opgevraagd;
• de validatie van gegevens uniform gebeurt.
Indien de validatie van de gegevens steekproefsgewijs gebeurt,
moet dit gebeuren op basis van een grondige, en regelmatige
geactualiseerde, risicoanalyse.

Conclusie
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Actor

Aanbeveling
Er moeten betrouwbare data worden verzameld over de
opeenvolgende procedurestappen, in het bijzonder over het
medisch deel van de procedure.
Ook moet meer beheersinformatie worden verzameld en
gerapporteerd over:
• de wijze waarop de medische procedure verloopt;
bijvoorbeeld absenteïsmepercentage bij het medisch
onderzoek, kwaliteit van de ontvangen vragenlijsten onder
meer via percentage dossiers waarin bijkomende inlichtingen
worden gevraagd aan de aanvrager;
• over veel voorkomende vragen aan sociale dienst en
callcenter.

De productiviteit moet worden gemeten en binnen de organisatie
moet er openheid bestaan voor het aspect productiviteit, zowel
individueel als per werkstation. De recente evoluties ter zake zijn
positief en moeten worden voortgezet.
Het Rekenhof beveelt aan de samenstelling van de werkstations
te evalueren en waar nodig aan te passen.
Ook de wijze waarop de coaches hun teams aansturen moet
worden geëvalueerd.
De administratie moet erover waken dat de competenties en de
motivering van het personeel een voldoende peil bereiken en
houden om de continu voortschrijdende digitalisering van de
werkprocessen te kunnen volgen.

De personeelsnoden van alle centra moeten grondig worden
geanalyseerd.
• Met het oog op de invoering van het elektronisch medisch
dossier, moet voldoende opleiding georganiseerd worden.
• De centra moeten ondersteuning krijgen bij het zoeken naar
aangestelde artsen.
• De verloning van de aangestelde artsen moet worden
geëvalueerd.

Conclusie
Er ontbreekt belangrijke beheersinformatie.
Zo worden verschillende stappen in de procedure niet gemeten
of zijn de beschikbare data weinig betrouwbaar. Het betreft
ondermeer:
• het tijdsverloop tussen ontvangst van de vragenlijsten en de
toewijzing ervan;
• de verzending naar de medische centra;
• de meeste procedurestappen in het medisch proces.
Beheersinformatie over absenteïsme bij medische onderzoeken,
over de kwaliteit van de ontvangen aanvraagformulieren en over
het opvragen van bijkomende inlichtingen ontbreekt. Het
elektronisch medisch dossier zoals het op korte termijn zal
worden ingevoerd, biedt hiertoe nog geen voldoende oplossing.
De informatie die de sociale dienst en het callcenter verzamelen
uit hun activiteiten wordt nog onvoldoende gestructureerd
gerapporteerd aan het management.
Er bestaat een grote variatie in de productiviteit van de
werkstations. Het productiefste werkstation is dubbel zo
productief als het minst productieve. Binnen de werkstations
verwerkt de meest productieve medewerker gemiddeld drie maal
zoveel dossiers per tijdseenheid dan de minst productieve. De
verdere informatisering van de processen kan die problematiek
aanscherpen.
Er is geen duidelijke correlatie tussen productiviteit en
gemakkelijk meetbare factoren zoals leeftijd, dienstjaren, statuut
of vorige ervaring.
De oorzaak voor de verschillen moet daarom gezocht worden in
de coaching, samenstelling van teams en individuele
competenties en motivering.
De administratie hoopt via betere aansturing en verdere
opleiding die verschillen op termijn te verminderen.
De medische centra vinden maar moeizaam aangestelde artsen
en krijgen hierbij geen centrale ondersteuning. Uit angst om
aangestelde artsen te verliezen, stuurt DGHAN hen met grote
voorzichtigheid aan en houdt ze soms onvoldoend presterende
artsen in dienst.

8.2 Reactie van de FOD en de staatssecretaris
Het Rekenhof wees er in zijn conclusie op dat een aantal veranderingen die zijn
doorgevoerd zowel in de vorige jaren als tijdens de audit, pas ten volle effect
zouden hebben in 2010. In haar reactie wijst de administratie erop dat de doorlooptijden eind juli 2010 effectief al beduidend lager liggen.
Gezien het belang van de totale doorlooptijd voor de doelgroep en teneinde de
beleidsverantwoordelijken zo recent mogelijke informatie aan te leveren, heeft
het Rekenhof na het einde van de audit extra werkzaamheden verricht om een
aantal belangrijke cijfers te actualiseren. Concreet werden voor alle dossiers
beslist tussen 1 januari 2010 en 28 augustus 2010, de totale doorlooptijden berekend op analoge wijze als in het auditverslag. Deze berekening bevestigt een zeer
positieve trend. Gemiddeld bedroeg de termijn tot goedkeuring voor alle besliste
dossiers 7,5 maanden. Voor de goedgekeurde dossiers bedroeg de termijn tot
betaling 8,1 maanden. Hoe meer het jaar vorderde, des te korter de termijnen
werden. In augustus bedroegen de termijnen tot beslissing en tot betaling respectievelijk 5,6 en 6,7 maanden. Ook het aantal openstaande aanvragen daalde aanzienlijk, namelijk van 41.586 eind maart 2010 tot 32.215 eind augustus 2010
(waarvan nog maar 1.552 ouder dan één jaar).
Tegelijk blijkt uit de cijfers dat in augustus 2010 in 28 % van de dossiers pas na
zes maanden een beslissing werd genomen. Voor de goedgekeurde dossiers werd
41 % van de aanvragers niet binnen zes maanden uitbetaald. Naast het terugdringen van de gemiddelde termijn, moet er dus nog verder naar gestreefd worden
een zo groot mogelijk aandeel van de dossiers binnen de wettelijke termijn te
behandelen.
In haar reactie bevestigt de administratie dat de aanbevelingen van het Rekenhof
relevant blijven. Zij ging akkoord met nagenoeg alle aanbevelingen en dikwijls
werden concrete activiteiten in het vooruitzicht gesteld.
Ook de staatssecretaris belast met Personen met een Handicap onderschrijft de
auditresultaten en hij kondigt heel wat initiatieven aan die uitvoering aan de aanbevelingen geven (zie bijlage).
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Bijlage 1
Antwoord van de staatssecretaris (vertaling)

Verzender
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 70, 1000 Brussel

Uw bericht van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
Bijlage(n)

: 6 oktober 2010
: A 4-3.459.893 B7
: JMD/PPE/SV/
:
:

Rekenhof
De heer I. DESOMER
Voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Betreft: A
 udit over de tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een
handicap

Mijnheer de voorzitter,
Naar aanleiding van het ontwerpverslag over de tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, dat uw diensten mij hebben toegestuurd bij brief A4-3.459.893 B1, bezorg ik u op mijn beurt een nota waarin
mijn reacties, bedenkingen en commentaar zijn opgenomen.
De nota is als volgt opgebouwd: na een algemeen commentaar bij het verslag en
over de wijzigingen die momenteel worden doorgevoerd in de directie-generaal
Personen met een Handicap, gaat ze in op de drie factoren die bepalend zijn bij
de behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, namelijk
de ICT-support, het administratief beheer en de reglementering.
Hoogachtend,

Jean-Marc Delizée
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Antwoord van de staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met
Personen met een Handicap, op de audit van het Rekenhof over
de tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met
een handicap
1

Een kwalitatief sterk verslag

Ik wil allereerst de hoge kwaliteit benadrukken van de audit en het Rekenhof
bedanken voor het goed uitgewerkte en omstandige verslag dat ik mocht ontvangen over de tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een
handicap.
Het verslag omvat niet alleen tal van vaststellingen, maar ook analyses en aanbevelingen.
Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat het verslag de verdienste heeft dat het
de uiteenlopende vaststellingen objectiveert die nog nooit systematisch werden
geïnventariseerd, noch grondig werden geanalyseerd.
De analyse van het Rekenhof schetst een systemisch en globaal beeld van de
manier waarop tegemoetkomingsaanvragen worden afgehandeld en ze gaat ook
nader in op bijzondere details.
De geformuleerde aanbevelingen kunnen als uitgangspunt dienen om de kwestie
te bespreken met alle betrokkenen.
Ik denk oprecht dat het verslag een kostbaar instrument is, zowel voor het
management als voor de beleidsmakers.
2

Wijzigingen die momenteel worden doorgevoerd

Zoals het Rekenhof tijdens zijn audit heeft vastgesteld, ondergaat de directiegeneraal Personen met een Handicap (DG Han) momenteel heel wat wijzigingen.
Daaruit blijkt dat het management op effectieve wijze komaf wil maken met vastgestelde problemen.
Een aantal veranderingen liet zich onmiddellijk voelen, terwijl het effect van
andere stilaan duidelijk werd bij de opmaak van het verslag. Ik kom niet meer
terug op de veranderingen die nog aan de gang zijn en die al met de administratie
werden besproken.
De meest zichtbare indicator van die wijzigingen is de gemiddelde verwerkingstermijn van aanvragen, die evolueerde van 10,1 maanden in september 2008 naar
5,6 maanden in september 2010. Om de verwerkingstermijn zo substantieel te
kunnen terugschroeven, werden even substantiële bijkomende middelen vrijgemaakt: het budget voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap steeg
van 1.556 miljoen euro in 2008 (initiële begroting) naar 1.843 miljoen euro in
2010 (begrotingscontrole).
Een aantal van die wijzigingen hebben de door het Rekenhof vastgestelde problemen al deels opgelost en komen tegemoet aan de geformuleerde aanbevelingen.
Ik ben dan ook van mening dat het niet opportuun is daar opnieuw op terug te
komen. De analyse in haar geheel boet echter niet aan waarde in.
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3

Factoren die de verwerkingstermijn verklaren

Het Rekenhof identificeert de interne en externe oorzaken van de duur van de
verwerkingstermijn.
De complexe regelgeving, het grote aantal onvolledige of onderbroken aanvragen, de uitwisseling van gegevens met andere administraties en de coördinatie
met de ICT-diensten behoren tot de externe verklarende factoren.
De uiteenlopende toepassing van procedures en werkwijzen, de mank lopende
communicatie, het feit dat beheersinformatie over de procesuitvoering soms niet
voorhanden is, de verschillen in productiviteit van de werkstations en het feit dat
de ICT althans deels niet meer is aangepast aan de huidige procedures, worden
als interne oorzaken naar voren geschoven.
Als staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap,
zal ik me voornamelijk uitspreken over de drie oorzaken die mij het belangrijkst
lijken, namelijk de ICT-ondersteuning, het administratieve beheer en de regelgeving.
3.1

ICT-ondersteuning

Het Rekenhof stelt vast dat het ICT-systeem van de directie-generaal Personen
met een Handicap tekortkomingen vertoont. De voorbeelden zijn legio: de diverse
systemen zijn niet met elkaar verbonden, heel wat procedures (in het bijzonder de
herinneringsprocedures) zouden geautomatiseerd kunnen verlopen en vele gegevens moeten nog manueel worden ingevoerd. De ontwikkeling van de IT moet een
prioriteit zijn als men de aanvragen voor tegemoetkomingen voor personen met
een handicap beter wil beheren.
Ik ga akkoord met de analyse en de aanbevelingen van het Rekenhof en ik denk
inderdaad dat het ICT-systeem voor de verwerking van de tegemoetkomingsaanvragen en van andere rechten (erkenningen, parkeerkaarten enz.) aan herziening
toe is. Het systeem moet het werk van de administratie vereenvoudigen, zodat zij
zich kan concentreren op de opdrachten die me essentieel lijken, namelijk een
betere dienstverlening aan de gebruikers.
Het ICT-systeem zou naar mijn mening in zijn geheel moeten worden herzien in
overleg met de dossierbeheerders en de overgang vanuit het huidige systeem
mag geen problemen opleveren. Om tot een optimale uitvoering te komen, moet
de herziening van het systeem gepaard gaan met een voorafgaande analyse en
aanpassing van de regelgeving en van de te implementeren procedures.
Het Rekenhof stelt vast dat het beheersinstrument waarmee statistieken worden
opgemaakt, ontoereikend is en het dringt erop aan dat meer verfijnde statistieken
beschikbaar zouden zijn.
Als staatssecretaris kan ik de ontwikkeling van een instrument voor statistieken
alleen maar aanmoedigen, aangezien dat beheersinstrumenten oplevert en ook
kan helpen om de beleidsvoering te duiden.
Vanuit die bekommernis heb ik met de diensten van het wetenschapsbeleid een
studieproject op touw gezet. Het project draagt de naam Handilab en heeft tot
doel het socio-economische profiel te analyseren van personen die een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangen en de effectiviteit van de tegemoetkomingen te evalueren.
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Om inzicht te krijgen in het systeem moeten er niet alleen statistische beheersgegevens beschikbaar zijn, maar ook algemene informatie over het profiel van de
begunstigden.
Ik denk ook dat het opportuun is om de nood aan statistieken van bij aanvang op
te nemen in een nieuw schema voor ICT-support.
Het systeem zou informatie moeten genereren die toelaat simulaties te maken
van modellen of van de impact van wetswijzigingen voor de begunstigden. De
mogelijkheden die het systeem momenteel biedt, zijn ontoereikend om op
afdoende wijze te kunnen nagaan wat de budgettaire impact zal zijn van beoogde
nieuwe maatregelen. Momenteel is het niet mogelijk een antwoord te formuleren
op vragen die op het eerste gezicht eenvoudig lijken, zoals wat de budgettaire
impact zou zijn als een voordeel wordt opgetrokken.
Als staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap,
herhaal ik nogmaals dat de ingebruikname van zo’n instrument kadert in het
effectieve streven naar het uitoefenen van een beleid dat als goed bestuur kan
worden omschreven.
De nood om een performant informaticasysteem te implementeren, is des te
prangender gelet op het feit dat de tegemoetkomingen van groot belang zijn voor
veel personen met een handicap en in het licht van de middelen die ervoor worden uitgetrokken.
Ter herinnering: in 2010 was er een budget van 1.843 miljoen euro voor het stelsel van de tegemoetkomingen (alle tegemoetkomingen samen). Het spreekt dus
voor zich dat een investering in informatica zoals hierboven werd uiteengezet een
vereiste is om met kennis van zaken bestuurlijke beslissingen te kunnen nemen
over een budget van dergelijke omvang.
De uitbouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verschaft thans toegang tot informatie die niet voorhanden was toen de wetgeving inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap werd opgesteld.
De ontwikkeling van het ICT-systeem biedt nieuwe perspectieven voor de regelgeving inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap en laat toe
om op basis van de socialezekerheidsgegevens een regelgeving in te voeren die
beter is afgestemd op de realiteit waarmee gehandicapten heden geconfronteerd worden.
Het ICT-systeem is één van de hoekstenen van een efficiënte hervorming van de
wetgeving.
3.2

Het administratief beheer

In mijn hoedanigheid van staatssecretaris zal ik mij niet uitspreken over de problemen die intrinsiek verband houden met het management, maar bepaalde elementen moeten niettemin onder de aandacht worden gebracht in het kader van
de beleidsvoering.
Ik denk in de eerste plaats dat het belangrijk is te kunnen garanderen dat dossiers voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor personen met een handicap
gelijk behandeld worden. Die gelijke behandeling is een basisprincipe dat gerespecteerd dient te worden. De administratie moet er alles aan doen om dat principe te vrijwaren en ze moet een controlemechanisme invoeren om de procedures
te kunnen bijsturen.
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In verband met het verzamelen van informatie moet worden vastgesteld dat de
inlichtingen die de aanvragers moeten meedelen, complex zijn. De betrokkenen
begrijpen niet altijd welke gegevens ze moeten meedelen, waardoor hun dossier
vaak onvolledig is en er een langdurige administratieve briefwisseling op gang
komt. Zoals het Rekenhof vaststelt, is het voor een aanvrager niet evident om
een volledig dossier samen te stellen.
De administratie heeft grote inspanningen geleverd om de formulieren leesbaarder te maken en om informatiestromen met diverse andere administraties tot
stand te brengen, zodat ze gemakkelijker aan de nodige gegevens kan komen.
Ik denk dat dat werk moet worden voortgezet. De uitwisseling van informatie met
de aanvragers en de andere administraties is een prioriteit, wil men het stelsel
verbeteren. Dat kan door de formulieren leesbaarder te maken, door informatiestromen tot stand te brengen, door een dienstverlening aan te bieden die nauwer
aanleunt bij de gebruikers en door te netwerken. In de context van het Sociaal
Handvest moet de voorkeur ook maximaal uitgaan naar het rechtstreeks ver
zamelen van informatie bij andere overheidsinstanties die reeds over die gegevens met betrekking tot de begunstigden beschikken, zonder daarbij het respect
voor de persoonlijke levenssfeer uit het oog te verliezen.
De complexiteit van de regelgeving leidt ertoe dat vele gebruikers het stelsel van
de tegemoetkomingen voor personen met een handicap niet begrijpen en ook niet
weten welke elementen ze aan de administratie moeten doorgeven, waarom dat
nodig is en tot wie ze zich moeten richten.
Ik denk dat de administratie dichter bij de gebruikers zou moeten staan en hen
zou moeten helpen bij het doorlopen van de administratieve procedure.
Er zijn voor dat doel bijkomende middelen vrijgemaakt om maatschappelijk assistenten in dienst te nemen die de aanvragers kunnen begeleiden en die een netwerk kunnen uitbouwen. Ik ben immers van oordeel dat het netwerk binnen de
directie-generaal Personen met een Handicap beter gestructureerd moet worden
en ondersteuning moet krijgen van medewerkers die als schakel fungeren tussen
de aanvrager en de administratie. In concreto denk ik dan aan “handicontacts” in
gemeenten, ziekenfondsen en verenigingen van gehandicapten. In zo’n netwerk
zou de administratie ook een aanspreekpunt hebben ingeval de gehandicapte zelf
niet kan ingaan op de vragen van de administratie.
De medische expertise stuit ook op een aantal moeilijkheden. Eén van de belangrijkste is het grote aantal aanvragers van een tegemoetkoming die niet komen
opdagen voor de medische expertise. Ik vestig de aandacht van het Rekenhof op
het feit dat de redenen voor die afwezigheid soms verband houden met de
gezondheidstoestand van de betrokkene en dat de afwezigheid niet mag worden
gelijkgesteld met nalatigheid of verzuim. Er moet een passende oplossing worden
gezocht, zoals bijvoorbeeld een medische expertise op basis van stukken of door
het medische netwerk te raadplegen dat vertrouwd is met de situatie van de
betrokkene.
Gezien de belangrijke rol van de evaluerende arts in het proces van de aanvraag
van een tegemoetkoming voor personen met een handicap, moet worden gegarandeerd dat de medische expertise binnen een redelijke termijn plaatsvindt. De
functie van statutair arts en van aangestelde arts moet voldoende aantrekkelijk
worden gemaakt, in het bijzonder op financieel vlak (een vergelijkende studie van
de lonen voor vergelijkbare functies in de openbare sector en in de privésector
lijkt me aangewezen) en er moeten ook andere vormen van medisch-administratieve erkenning worden overwogen.
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Het Rekenhof benadrukt ook de moeilijkheden die de medewerkers van de directie-generaal Personen met een Handicap ondervinden bij de toepassing van de
regelgeving, en de verschillen qua productiviteit bij medewerkers en werkstations. Ik pleit dan ook voor een algemene versterking van de opleiding van het
bestaande personeel en voor een versterking van het aantal medewerkers van
niveau A en B binnen de DG Han. Het lijkt me ook aangewezen een analyse te
laten uitvoeren om te zien of de beschikbare human resources voor de dienstactiviteiten vergelijkbaar zijn met de middelen en de human resources van andere
administraties die ook individuele dossiers behandelen. Dat lijkt immers niet zo te
zijn. Het lijkt dan ook noodzakelijk de behoeften aan personeel beter af te stemmen op de evolutie van het businessmodel van de DG Han. Eenzelfde analyse
van de werkingsmiddelen van de DG Han dringt zich op aangezien die middelen
bijzonder beperkt lijken, vooral in vergelijking met het budget voor de tegemoetkomingen. Naar mijn gevoel moeten er aanzienlijk meer middelen komen voor
ICT, opleidingen, het verspreiden van brochures of andere informatiedragers, studies en onderzoek en ondersteuning van het management via audits, bijvoorbeeld.
3.3

Regelgeving

Ik kan het enkel maar eens zijn met de conclusies van het Rekenhof in verband
met de complexe regelgeving.
Het is een feit dat de handicapproblematiek een ingewikkelde kwestie is omdat
ze de afspiegeling is van de toestand van mensen waarbij gezondheidsproblemen,
economische en sociale kwesties, deelname aan het maatschappelijk leven enz. in
elkaar grijpen.
De wetgeving dateert van eind van jaren ’80 en is in de loop der jaren vaak gewijzigd, om de bepalingen beter te laten aansluiten bij de werkelijke toestand van
personen met een handicap. Maar die opeenvolgende wijzigingen hebben het systeem ingewikkelder gemaakt en de bepalingen ondoorzichtig gemaakt, wat mee
de verklaring vormt voor de meeste moeilijkheden die hierboven werden onderstreept.
Naast het feit dat het moeilijk is inzicht te krijgen in de regeling van de uitkeringen aan gehandicapten, bevindt het stelsel zich thans op een keerpunt. De filosofische basisprincipes waarop het stelsel van de uitkeringen aan gehandicapten is
gebouwd, zijn immers niet meer actueel. Dat stelsel dat meer dan 20 jaar geleden
in het leven werd geroepen, verwees naar de werkelijkheid van die tijd waarin de
gehandicapte als een statisch gegeven werd beschouwd. Op basis van die stilzwijgende hypothese werd de regelgeving inzake uitkeringen voor gehandicapten
opgebouwd. Thans kan het stelsel van de uitkeringen voor gehandicapten niet
meer om een debat ten gronde heen.
Ik ben dus met de deskundigen gestart met een denkoefening om dat stelsel te
hervormen. Ik heb een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de
administratie en van de Hoge Raad en met externe deskundigen. De opdracht van
die werkgroep bestond erin de lijnen en principes van een hervorming op lange
termijn uit te werken door inzonderheid de zwakke punten van het huidige stelsel
te bekijken. Die werkgroep is nog maar één keer kunnen samenkomen.
Ik denk niettemin dat de discussie op gang is gebracht en het lijkt me nodig dat
deze wordt voortgezet met de gehandicaptenverenigingen, de administratie en de
toekomstige bevoegde minister.
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Gelet op de informaticaontwikkelingen en het feit dat sommige gegevens via de
Kruispuntbank kunnen worden geraadpleegd, zullen de socio-economische voorwaarden om voor uitkeringen in aanmerking te komen, met die gegevens ook
rekening moeten houden, om het werk van de administratie te vergemakkelijken
en om tegemoet te komen aan de gewettigde vragen van de gebruikers. Is het in
2010 bijvoorbeeld nog aanvaardbaar dat een uitkeringsaanvraag wordt behandeld
binnen een termijn van 6 maanden? Is het relevant dat men teruggrijpt naar het
inkomen van twee jaar geleden om de socio-economische toestand van iemand te
analyseren, terwijl thans andere administratieve databanken informatie over zijn
socio-economische toestand kunnen verstrekken?
Ik denk dat men in het kader van de bezinning over de hervorming van de uitkeringen ook de elementen waaruit het sociaal onderzoek van de aanvrager bestaat
en inzonderheid het principe van het jaar n-2 in vraag zal moeten stellen.
Uit bekommernis om goed bestuur zou de regelgeving – in het bijzonder de inkomensvoorwaarden voor de toekenning van de uitkeringen aan gehandicapten –
zich moeten baseren op administratieve gegevens die automatisch beschikbaar
zijn, bijvoorbeeld via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Ik denk ook dat, om de obstakels te omzeilen waarmee de administratie werd
geconfronteerd, een nieuwe performante wetgeving enkel zal kunnen worden
aangenomen in nauwe samenwerking met de administratie en de ICT-dienst.
Gelet op de dringende situaties waarmee sommige gehandicapte personen geconfronteerd worden, moet de wetgever zich kunnen uitspreken over de voorrangsorde bij de behandeling van de aanvragen.
Ik zou tot besluit stellen dat het stelsel waarvan op dit moment nagenoeg 300.000
mensen afhangen en dat elk jaar aanleiding geeft tot talrijke nieuwe aanvragen,
ten gronde moet worden hervormd. Deze hervorming zal vooral betrekking moeten
hebben op de toekomstige waarden die op dat vlak moeten worden gehanteerd
(een discussie waarop ik in deze nota niet verder zal ingaan). Maar om niet met
dezelfde obstakels als in het verleden te worden geconfronteerd, moet men
ervoor zorgen dat die waarden op doeltreffende wijze worden vertaald in effectieve maatregelen ten voordele van de personen die getroffen zijn door een handicap. In de context van die hervorming zal ook rekening moeten worden gehouden met de principes van het UNO-Verdrag voor de rechten van mensen met een
handicap dat verschillende fundamentele veranderingen heeft ingevoerd inzake
het ten aanzien van gehandicapte personen te volgen beleid.
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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