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Boek 2015  
over de Sociale Zekerheid
Deel I Budgettaire en financiële toestand 2014

in een eerste hoofdstuk worden de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 
2014 voorgesteld en vergeleken met 2013. Het Rekenhof heeft daarvoor gebruik gemaakt van 
de gegevens van de initiële en aangepaste begroting 2014 en van de uitvoeringsgegevens voor 
2012, 2013 en 2014 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2015 heeft bezorgd.

Voor de interpretatie van de realisaties 2014 moet rekening worden gehouden met een belang-
rijke ontwikkeling. Vanaf het boekjaar 2014 boeken de openbare instellingen van de sociale ze-
kerheid (OiSZ) de ontvangsten en uitgaven op de begroting volgens de methode van de vastge-
stelde rechten. Dat houdt in dat ontvangsten en uitgaven worden aangerekend op de begroting 
van het jaar waarin het feit dat aan de basis ligt van de ontvangst of de uitgave, zich heeft voorge-
daan en voor zover het recht kan worden vastgesteld. in de methode van de verworven rechten 
daarentegen werden de ontvangsten en uitgaven geboekt op het moment dat ze verschuldigd 
werden. Door de omschakeling naar de methode van de vastgestelde rechten moeten in de re-
keningen van de OiSZ dertien maanden worden geboekt voor de RSZ-bijdragen (ontvangsten), 
sommige uitgaven van de RVa en van Famifed en de beheerskosten van de OiSZ. De uitvoering 
van de begroting 2014 is opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde rechten. De uit-
voeringsgegevens voor de vorige jaren, de initiële en aangepaste begroting 2014 zijn daarente-
gen opgemaakt volgens de methode van de verworven rechten. Om de verschillende gegevens 
te kunnen vergelijken, heeft de FOD Sociale Zekerheid in de rapportering voor 2014 de ontvang-
sten en uitgaven echter uitgedrukt op basis van twaalf maanden (vastgestelde rechten).

in 2014 sloot de sociale zekerheid af met een positief resultaat van 718,3 miljoen euro.

De geconsolideerde ontvangsten van de globale Beheren en het RiZiV-geneeskundige Verzor-
ging bedroegen 85.179,9 miljoen euro, d.i. 3,93 % meer dan in 2013. De socialezekerheidsbijdra-
gen waren de belangrijkste financieringsbron.

Ontvangsten 2014 Bedrag in 
miljoen euro

Stijging / 
daling t.o.v. 

2013

Aandeel in 
totaal van de 
ontvangsten

Ontvangsten uit bijdragen 50.824,7 +3,35 % 60 %

Staatstoelagen 13.889,2 +6,94 % 16 %

Alternatieve financiering 15.806,4 +3,27 % 19 %

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

4.659,6 + 3,78 % 5 %

Totaal ontvangsten 85.179,9 +3,93 % 100 %
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in 2014 gaven de globale Beheren en het RiZiV-geneeskundige Verzorging samen 84.461,6 mil-
joen euro uit (+4,25 %). Het grootste deel daarvan werd besteed aan prestaties aan de sociaal 
verzekerden.

Uitgaven 2014 Bedrag in 
miljoen euro

Stijging / 
daling t.o.v. 

2013

Aandeel in totaal 
van de uitgaven

terugbetaling van prestaties aan de 
sociaal verzekerden

74.209,9 +1,98 % 88 %

RSZ-Globaal Beheer 43.945,8  +2,11 %

RSVZ-Globaal Beheer 3.956,0 -2,29 %

Geneeskundige verzorging 26.308,1 +2,42 %

Werkingskosten openbare instellingen 
sociale zekerheid (OiSZ)

2.420,3 + 5,96 % 3 %

andere uitgaven (bv. de uitgaven voor 
dienstencheques en het aandeel van 
de federale Staat in de uitgaven van de 
ziekenhuizen

7.831,4 + 31,30 % 9 %

Totaal uitgaven 84.461,6 +4,25 % 100 %

De uitsplitsing van de prestaties per soort geeft de volgende bedragen en evoluties ten opzichte 
van 2013:

Categorie Bedrag in 
miljoen euro

Stijging/ 
daling t.o.v. 

2013

Aandeel in het 
totaal van de 
uitgaven voor 

prestaties

geneeskundige verzorging 26.308,1 +2,42 % 35,5 %

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 7.038,3 +6,36 % 9,5 %

Pensioenen 25.625,8 +2,90 % 34,5 %

Werkloosheid 9.557,7 -4,01 % 12,9 %

gezinsbijslagen 5.191,1 +1,55 % 7,0 %

andere prestaties 489,0 -1,16 % 0,6 %

Totaal uitgaven voor prestaties 74.209,9 101,98 % 100 %

De hoofdoorzaak van de daling van uitgaven voor werkloosheid is de vermindering van de 
werkloosheidsuitkeringen, die 7.176,8 miljoen euro belopen tegenover 7.513,4 miljoen euro in 
2013 (-4,48 %), als gevolg van zowel de daling van het aantal volledig uitkeringsgerechtigde 
werklozen als van het aantal tijdelijke werklozen.

Bij de rubriek ‘andere uitgaven’ in de eerste tabel kan worden gesignaleerd dat de uitgaven voor 
dienstencheques na een jarenlange stijging, in 2014 voor het eerst dalen naar 1.617,3 miljoen euro 
(-1,94 %), onder meer doordat het aantal terugbetaalde dienstencheques verminderde (-0,9 %).

De kastoestand van de RSZ-globaal Beheer vertoonde op 31 december 2014 een negatief sal-
do van 998 miljoen euro. net als in de voorgaande jaren was het kassaldo gedurende het jaar 
2014 overwegend negatief. in het verleden heeft het Rekenhof al aangedrongen op een betere 
afstemming van de thesauriebehoeften. De betalingskalender van de staatstoelage en de alter-
natieve financiering moet meer rekening houden met het tijdstip waarop de socialezekerheids-
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bijdragen worden geïnd, zodat het dieptepunt van het kassaldo wordt uitgevlakt. Op 31 de-
cember 2014 had het RSVZ 2.497 miljoen euro beschikbare middelen, d.i. 12,61 % meer dan op 
31 december 2013.

in hoofdstuk 2 worden in een eerste punt de gegevens over de uitvoering van de begroting van 
de RSZ-globaal Beheer, het RSVZ-globaal Beheer en het RiZiV-geneeskundige Verzorging ge-
toetst aan de ramingen van de initiële en aangepaste begroting van 2014. in een tweede punt 
worden de maatregelen toegelicht die de regering bij de opmaak van de initiële en de aange-
paste begroting 2014 genomen heeft om de uitgaven te beperken en bijkomende ontvangsten 
te realiseren, samen met de maatregelen op het vlak van de sociale zekerheid die beogen de con-
currentiepositie van de ondernemingen te versterken. in het derde punt van hoofdstuk 2 wordt 
aandacht besteed aan de verwezenlijkingen op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude en 
aan de werking van de inspectiediensten die bij de fraudebestrijding zijn betrokken.

In het derde hoofdstuk komt specifiek de alternatieve financiering van de sociale zekerheid 
aan bod, d.i. de financiering door middel van een deel van de fiscale ontvangsten. In 2014 werd 
16.409,8 miljoen euro, d.i. 17,50 %, van de totale fiscale ontvangsten van de federale Staat, toe-
gewezen aan de sociale zekerheid.

Deel II Financieel beheer en rekeningen van de OISZ

Deel ii gaat in op de overlegging van de rekeningen door de openbare instellingen van sociale 
zekerheid (OISZ) en op aandachtspunten die te maken hebben met het financieel beheer van de 
OiSZ.

Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar beho-
ren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen van 
de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OiSZ). in het verleden stelde het Rekenhof 
vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen on-
voldoende worden nageleefd.

Volgens de nieuwe wettelijke bepalingen, die vanaf het boekjaar 2013 in werking zijn getreden, 
moeten de OiSZ hun rekeningen uiterlijk op 30 november aan het Rekenhof overleggen, en niet 
op 30 juni zoals dat het geval was tot en met boekjaar 2012. Het Rekenhof kan daardoor voor de 
rekeningen 2014 geen uitspraak doen over de mate waarin die termijn wordt nageleefd. Voor de 
vorige jaren blijft de naleving van de termijnen problematisch: op 31 augustus 2015 moesten nog 
acht instellingen hun rekeningen 2012 overzenden. Voor 2013 ontbraken nog de rekeningen van 
dertien instellingen.

OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie
in 2015 hebben bijna alle openbare instellingen van sociale zekerheid (OiSZ) een eigen interne-
auditfunctie of werken zij op dat vlak samen met een andere OiSZ. Bij de oprichting en uitwer-
king van de interne-auditfunctie heeft het College van OiSZ een grote rol gespeeld. Het Reken-
hof vraagt dat dit College ook in de toekomst de ontwikkelingen op het vlak van de interne audit 
blijft opvolgen.



8

OISZ: Overeenstemming van de rekeningen-courant
Het Rekenhof heeft onderzocht of de financiële stromen tussen de OISZ met elkaar in overeen-
stemming zijn. Dat blijkt inderdaad het geval voor de overdrachten tussen de RSZ en andere 
OiSZ binnen het globaal Beheer, dankzij het overleg tussen de OiSZ in de Commissie voor Finan-
ciële Problemen. Ook aan de uitgavenzijde sluiten de overdrachten vanuit het globaal Beheer 
aan met de ontvangsten die de ontvangende instellingen in hun boekhouding en rekeningen re-
gistreren. Buiten het globaal Beheer en tussen OiSZ onderling zijn er echter verschillen die niet 
altijd kunnen worden verklaard. Die zijn soms te wijten aan het tijdstip van boeking of aan de 
boekhoudkundige registratie.

Het Rekenhof dringt aan op maximale transparantie tussen de stortingen aan de OiSZ en de ont-
vangsten van de OiSZ. Compensatie tussen ontvangsten en uitgaven moet worden vermeden. 
Het College van de administrateurs-generaal van de OiSZ zou een procedure moeten uitwerken 
om de financiële stromen tussen de verschillende OISZ regelmatig met elkaar in overeenstem-
ming te brengen.

De stand van de rekeningen en de huidige rapportering geven onvoldoende detail en verschaf-
fen geen duidelijkheid over de verschillen. De schuldenstaat die de OiSZ sinds 2013 als bijlage 
aan hun rekeningen moeten toevoegen, is te weinig gedetailleerd en heeft in zijn huidige vorm 
weinig toegevoegde waarde. Het Rekenhof vraagt daarom dat de OiSZ in onderling overleg en 
in overleg met de Commissie voor de Boekhoudkundige normalisatie de schuldenstaat zouden 
aanpassen en eventueel uitbreiden met een vorderingenstaat.

RIZIV: Indexering van de uitgaven voor de ziekteverzekering
tot nu toe werd het globale uitgavenniveau voor de ziekteverzekering anders geïndexeerd dan 
de uitgaven voor de verschillende geneeskundige sectoren. Die regel komt vanaf 2016 te ver-
vallen. Hiermee verdwijnt een instrument voor uitgavenbeheersing dat niet werkzaam was, en 
integendeel bijkomende budgettaire ruimte creëerde.

DIBISS: Oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels
Het Rekenhof onderzoekt de oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheids-
stelsels (DiBiSS). Die vloeit voort uit de fusie van de DOSZ (Dienst voor de Overzeese Sociale 
Zekerheid) en de RSZPPO (Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatse-
lijke Overheidsdiensten). Het Rekenhof rapporteert ook over de opvolging van de voornaamste 
aanbevelingen die het sinds 2006 formuleerde met betrekking tot de DOSZ. tot slot analyseert 
het ook de perspectieven van de DiBiSS.

De doelstellingen die in de bestuursovereenkomst 2015 van de DiBiSS opgenomen zijn, vormen 
een eerste stap in de goede richting, na een lange periode van beheer zonder bestuursovereen-
komst wat de overzeese sociale zekerheid betreft. Het Rekenhof is van oordeel dat het  essen t ieel 
is dat de verregaande revisie van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid geen nieuwe 
 vertraging oploopt.

een budgettaire balans van de fusie kan nog niet worden opgemaakt. niettemin beveelt het Re-
kenhof de instellingen die betrokken zijn bij een fusie met de DiBiSS aan om een boekhoudkun-
dige tool in te voeren waarmee de kosten en besparingen van de toekomstige fusies duidelijk 
worden geïdentificeerd.
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HVKZ: Beheer en organisatie
in zijn Boek 2012 over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat de Hulp- en Voorzorgs-
kas voor Zeevarenden (HKVZ) door haar geringe omvang te weinig middelen had op het vlak 
van infrastructuur en organisatie, personeel en beheer om haar opdrachten naar behoren uit te 
voeren. in 2015 zijn de meeste van die problemen nog actueel. Omdat de openbare instellingen 
van sociale zekerheid in de volgende jaren moeten besparen op hun werkingskosten, dringt het 
Rekenhof erop aan dat zou worden onderzocht of de HVKZ als afzonderlijke instelling nog moet 
blijven bestaan.

RJV: Uitbetaling van vakantiegelden
Het Rekenhof heeft de gevolgen onderzocht die de wetswijziging betreffende de uitbetaling van 
het vakantiegeld heeft voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Vanaf het jaar 2011 is 
de uitbetaling van het vakantiegeld via overschrijving de regel, terwijl dat in de jaren voordien via 
cheque gebeurde.

Omdat de RJV niet steeds beschikte over het rekeningnummer van de begunstigde om de uit-
betaling via overschrijving te kunnen uitvoeren, was er in 2011 een sterke toename van nog uit 
te betalen vakantiegelden. in 2012 heeft de RJV de informaticatoepassing voor de uitbetaling en 
de vaststelling van het vakantiegeld aangepast waarbij hij het recht op vakantiegeld niet meer 
vaststelde als hij niet beschikte over een correct rekeningnummer. Om deze rekeningnummers 
te verkrijgen, heeft de RJV diverse initiatieven genomen maar die waren niet allemaal succesvol.

Het Rekenhof dringt erop aan dat de RJV steeds het recht op vakantiegeld zou vaststellen zodat 
alle schulden correct in de balans verschijnen. Bovendien moet de RJV in samenspraak met de 
toezichthoudende minister nagaan of nog andere stappen mogelijk zijn om de nog ontbrekende 
rekeningnummers te achterhalen. Hierbij moet worden onderzocht in welke mate de privacy-
wetgeving, die in hoofdzaak dient ter bescherming van de persoonsinformatie, verhindert dat de 
rechten van de betrokken arbeiders gevrijwaard blijven.

Deel III Sociale beleidsthema’s

In deel III komen een aantal onderzoeken aan bod over specifieke thema’s van het sociale beleid.

RSZ: Verminderde bijdragen voor de aanvullende pensioenen van werknemers
Het Rekenhof heeft het systeem van verminderde bijdragen onderzocht dat van toepassing is 
op de stortingen door de werkgevers om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te 
bouwen (tweede pijler). Om de uitbouw van die pijler aan te moedigen werd in 1989 een bijzon-
dere socialezekerheidsbijdrage van 8,86 % in het leven geroepen die gunstiger is dan de gewone 
sociale bijdragen. Sinds 2012 is een bijkomende bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd als 
jaarlijks in totaal meer dan 30.000 euro per werknemer wordt gestort. De stortingen zijn onder 
bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Om na te gaan of die twee bijdragen goed worden geïnd, toetst de RSZ zijn gegevens af aan die 
van de databank van aanvullende pensioenen. Die databank is echter niet volledig, onder meer 
omdat de fiscale sanctie die de aangifte van de pensioenverbintenissen oplegt, niet effectief is.

Dit beleid vertegenwoordigt voor de sociale zekerheid van werknemers een jaarlijkse kost van 
ongeveer 900 miljoen euro. Het haalt echter zijn doelstelling, nl. voldoende hoge pensioenen 
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voor zoveel mogelijk werknemers garanderen, niet. De reserves zijn heel ongelijk verdeeld over 
de werknemers en enkel een minderheid van de verworven reserves zal een betekenisvolle aan-
vulling boven het wettelijk pensioen bieden.

Bovendien wordt 20 % van de kostprijs van dat sociale beleid in de vorm van bijdrageverminde-
ringen (ongeveer 170 miljoen euro), uitsluitend gebruikt om aan een minderheid van werknemers 
(0,5 %) een hoog aanvullend pensioen te verzekeren.

RVA: Brugpensioen bij herstructureringen – opvolging
Het Rekenhof publiceerde in 2013 een verslag over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag bij herstructureringen. Bij het nagaan van de uitvoering van zijn aanbevelingen constateerde 
het Rekenhof dat de FOD Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg (WaSO) de erkennings-
procedure deels informatiseerde en daardoor standaardiseerde, maar het regelgevende kader 
daarbij niet uniformiseerde. De FOD bezorgt de erkenningsbeslissingen aan de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening (RVa) zodat die op basis daarvan werkloosheidsuitkeringen kan toekennen. 
De RVa blijkt die informatie echter niet zonder fouten of vergissingen te beheren. Ook ontbreekt 
voldoende interne controle binnen de RVa die correcte beleidsinformatie over het gebruik van 
dit stelsel waarborgt.

SIGeDIS vzw: Financiering van de projecten
Door een overraming van de uitgaven beschikte SIGeDIS vzw eind 2013 over overtollige finan-
ciële middelen (26,6 miljoen euro). De vzw neemt deze middelen op in het eigen vermogen bij 
gebrek aan duidelijke financiële bepalingen. Eind 2014 werden de reserves wel afgebouwd tot 
20,4 miljoen euro door ze onder meer aan te wenden voor andere projecten (athena en de pen-
sioenmotor).

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

in dit deel brengt het Rekenhof verslag uit over het gevolg dat werd gegeven aan aanbevelingen 
die het in zijn vorige Boeken over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.
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Openbare instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) 

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels(*) DIBISS

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (*)  DOSZ

eHealth-platform  eHealth

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed

Fonds Sluiting Ondernemingen  FSO

Fonds voor Arbeidsongevallen  FAO

Fonds voor de Beroepsziekten  FBZ

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden  HVKZ

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen  HVW

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  HZIV

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  KSZ

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  RVA

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie  RJV

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers  RKW

Rijksdienst voor Pensioenen  RVP

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  RSZ

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

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen  RSVZ

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  RIZIV

(*) De RSPPO en DOSZ zijn op 1 januari 2015 gefuseerd tot de DIBISS. 
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Inleiding

Deel 1 van het Boek 2015 over de Sociale Zekerheid handelt over de budgettaire en finan-
ciële toestand van de sociale zekerheid. Het gaat daarbij om de verrichtingen die worden 
beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ); de uitgaven voor over-
heidspensioenen en voor de sociale bijstand1 vallen buiten het kader van dit Boek.

De sociale zekerheid omvat verschillende stelsels, waarvan het stelsel van de werknemers 
en het stelsel van de zelfstandigen budgettair de belangrijkste zijn.

Het stelsel van de werknemers is van toepassing op personen die op basis van een arbeids-
overeenkomst in dienst zijn bij een werkgever uit de overheidssector of uit de privésector. 
Het stelsel omvat de volgende takken:

• de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in geval van arbeidsonge-
schiktheid en moederschapsrust;

• de werkloosheidsuitkeringen, inclusief uitkeringen in geval van brugpensioen en loop-
baanonderbreking (alsook de dienstencheques);

• de rust- en overlevingspensioenen;
• de uitkeringen bij arbeidsongevallen;
• de uitkeringen bij beroepsziekten;
• de kinderbijslag;
• de uitkeringen voor jaarlijkse vakantie van de arbeiders2.

Het stelsel van de zelfstandigen omvat de volgende takken:

• verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in geval van arbeidsonge-
schiktheid en moederschapsverlof;

• de rust- en overlevingspensioenen;
• de gezinsbijslag;
• de faillissementsverzekering.

Zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen werd een globaal 
financieel beheer ingevoerd, waarbij de RSZ en het RSVZ de ontvangsten centraliseren en 
verdelen over de OISZ die de verschillende takken beheren3. Omdat in de verzekering voor 
geneeskundige verzorging sinds 2008 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de uit-
gaven van de RSZ-Globaal Beheer en de uitgaven van het RSVZ-Globaal Beheer, nemen de 
begrotingsverslagen en de uitvoeringsrapporteringen (die het Rekenhof als uitgangspunt 
neemt voor dit Boek) het RIZIV-Geneeskundige Verzorging afzonderlijk op en naast de 
twee Globale Beheren.

1 Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag en de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten. 

2 Het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de werknemers is eigenlijk geen socialezekerheidsstelsel. Het behoort 
niet tot het globaal Beheer en het wordt beheerd door de RJV.

3 In het kader van het globaal financieel beheer worden de RSZ en het RSVZ aangeduid als “RSZ-Globaal Beheer” en 
“RSVZ-Globaal Beheer”.
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De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:

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

Deel 1 besteedt aandacht aan de ontvangsten en uitgaven van de Globale Beheren en het 
RIZIV-Geneeskundige Verzorging in 2014 en aan de vergelijking van de begroting 2014 met 
de (voorlopige) realisaties. Ten opzichte van het Boek 2014 over de Sociale Zekerheid is de 
structuur van dit deel gewijzigd. Hoofdstuk 1 geeft toelichting bij de evolutie van de ont-
vangsten en uitgaven in de voorbije drie jaar. In hoofdstuk 2 komt de uitvoering van de 
begroting 2014 aan bod en wordt ingegaan op de regeringsmaatregelen die ervoor moeten 
zorgen dat het beoogde begrotingsresultaat wordt gerealiseerd. Ook de ontwikkelingen op 
het vlak van de strijd tegen de sociale fraude worden in dit hoofdstuk behandeld. In hoofd-
stuk 3 gaat het Rekenhof in op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (d.i. de 
fiscale ontvangsten die zijn bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid).

Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de initiële en aangepaste begro-
ting4 en van de uitvoeringsgegevens voor 2012, 2013 en 2014 die de FOD Sociale Zekerheid in 
juli 2015 heeft bezorgd5. Voor de interpretatie van de realisaties 2014 moet rekening worden 
gehouden met drie ontwikkelingen die de ontvangsten en uitgaven beïnvloeden.

• Vanaf het boekjaar 2014 boeken de OISZ de ontvangsten en uitgaven op de begroting 
volgens de methode van de vastgestelde rechten. Dit houdt in dat ontvangsten en uit-
gaven worden aangerekend op de begroting van het jaar waarin het feit dat aan de basis 
ligt van de ontvangst of de uitgave, zich heeft voorgedaan en voor zover het recht kan 
worden vastgesteld (wat onder meer inhoudt dat de administratie tijdig een verantwoor-
dingsstuk heeft op basis waarvan het recht kan worden vastgesteld. In de methode van 
de verworven rechten daarentegen werden de ontvangsten en uitgaven geboekt op het 
moment dat ze verschuldigd werden. Door de omschakeling naar de methode van de 
vastgestelde rechten moeten in de rekeningen van de OISZ dertien maanden worden 
geboekt voor de RSZ-bijdragen (ontvangsten), sommige uitgaven van de RVA en van 
Famifed en de beheerskosten van de OISZ6.

De uitvoering van de begroting 2014 is opgemaakt volgens de methode van de vastge-
stelde rechten. De uitvoeringsgegevens voor de vorige jaren, de initiële en aangepas-
te begroting 2014 zijn daarentegen opgemaakt volgens de methode van de verworven 

4 Voor de initiële begroting, zie: Parl. St. Kamer, 31 oktober 2013, DOC. 53-3069/001, Begrotingen van ontvang-
sten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2014, algemene toelichting. Voor de aangepaste begroting 2014 is geen 
algemene toelichting aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd en zijn de cijfers gebruikt van de 
voorbereiding van de begrotingscontrole, zie: monitoringcomité, 18 maart 2014, Ramingen voor de begrotings-
controle 2014.

5 De cijfers voor 2012 en 2013 werden geactualiseerd en kunnen daardoor afwijken van de cijfers die in het Boek 
2014 over de Sociale Zekerheid zijn opgegeven. Voor 2014 gaat het om voorlopige cijfers. 

6  Zo worden het derde voorschot en de saldobetaling voor de bijdragen verschuldigd aan de RSZ voor het vierde 
kwartaal 2014 in de methode van de vastgestelde rechten beschouwd als een ontvangst voor 2014 en in de metho-
de van de verworven rechten als een ontvangst voor 2015. Bij de uitgaven worden bv. de werkloosheidsuitkeringen 
van december 2014 (die worden betaald in januari 2015) in de methode van de vastgestelde rechten beschouwd als 
een uitgave voor 2014 en in de methode van de verworven rechten als een uitgave voor 2015.
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 rechten. Om de verschillende gegevens te kunnen vergelijken, heeft de FOD Sociale 
Zekerheid in de rapportering voor 2014 de ontvangsten en uitgaven echter uitgedrukt 
op basis van twaalf maanden (vastgestelde rechten). In de begrotingsrekeningen van de 
OISZ zullen daarentegen voor sommige posten dertien maanden worden geboekt.

• Vanaf 2014 gelden voor de rekeningen van de OISZ de nieuwe regels van ESR2010.  
Als gevolg van die regels worden nieuwe definities gehanteerd voor sommige ontvang-
sten of uitgaven (bv. wat sommige verminderingen van werkgeversbijdragen bij de RSZ 
betreft). De nieuwe definities hebben gevolgen voor de rekeningen van de OISZ en voor 
de bepaling van het vorderingensaldo van de sociale zekerheid.

• Tot slot heeft ook de zesde staatshervorming al in 2014 een weerslag op de realisaties van 
de sociale zekerheid, vooral wat de uitgaven voor de gezinsbijslag betreft.

De impact van die ontwikkelingen wordt in de verschillende hoofdstukken toegelicht.
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Hoofdstuk 1

Globale evolutie in 2014
Dit hoofdstuk geeft toelichting bij de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitga-
ven van het RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en het RIZIV-Geneeskundige 
Verzorging voor 2012, 2013 en 2014. De cijfers voor 2012 en 2013 werden in juli 2015 geactu-
aliseerd en zijn dus recenter dan de cijfers die in het Boek 2014 over de Sociale Zekerheid 
werden gegeven. De cijfers voor 2014 zijn voorlopige uitvoeringsgegevens die de FOD So-
ciale Zekerheid in juli 2015 heeft bezorgd. De cijfers van de Globale Beheren en het RIZIV-
Geneeskundige Verzorging zijn geen officiële rekeningen en worden niet door het Rekenhof 
gecontroleerd. Het Rekenhof zal wel de definitieve, individuele rekeningen van de OISZ 
controleren.

De gegevens voor 2012 en 2013 zijn nog uitgedrukt in verworven rechten, terwijl die voor 
2014 zijn uitgedrukt in vastgestelde rechten. De weerslag van die gewijzigde boekingsme-
thode op de ontvangsten en de uitgaven van de OISZ wordt in punt 1 van dit hoofdstuk 
toegelicht.

De cijfers in de tabellen en grafieken zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat geen rekening 
wordt gehouden met de overdrachten tussen de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskun-
dige Verzorging (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in de financiering 
van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging).

1 Kerncijfers 2014

1.1 Resultaat 2014

In 2014 sluit de sociale zekerheid af met een positief resultaat van 718,3 miljoen euro.

De voorlopige realisaties voor 2014 zijn opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde 
rechten en uitgedrukt op basis van twaalf maanden (zie inleiding). Die gegevens zullen ook 
worden gebruikt in de nationale rekeningen en worden bezorgd aan de Europese Commis-
sie in het kader van de aan België opgelegde rapporteringsverplichtingen. In de nationale 
rekeningen gebeurt de wijziging van boekhoudmethode door de gerapporteerde ontvang-
sten en uitgaven voor de vorige jaren aan te passen (statistische verwerking).

In hun begrotingsrekeningen moeten de OISZ echter voor sommige ontvangsten en uitga-
ven dertien maanden boeken. De gewijzigde boekhoudmethode beïnvloedt vooral de ont-
vangsten en uitgaven in het stelsel van de werknemers (RSZ-Globaal Beheer).

• Bij de RSZ-Globaal Beheer moeten aan de socialezekerheidsbijdragen van 2014 de beta-
lingen worden toegevoegd van het derde voorschot en het saldo voor het vierde kwartaal 
2013 (die in januari 2014 zijn verschuldigd). Het gaat om 5.066 miljoen euro.
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• De RVA moet in zijn rekeningen 2014 de uitgaven opnemen van december 2013 die in 
januari 2014 zijn betaald. Het gaat om een bijkomende uitgave van 649,8 miljoen euro.

• Famifed moet in zijn rekeningen 2014 de gezinsbijslagen van december 2013 (betaald in 
januari 2014) boeken. Het gaat om 398,6 miljoen euro.

Daarnaast moeten alle OISZ in hun begrotingsuitgaven voor 2014 de lonen boeken van de-
cember 2013 tot en met december 2014. Het loon van december 2014, dat in januari 2015 is 
uitbetaald, is in de methode van de vastgestelde rechten immers een uitgave voor 2014.

1.2 Financieringsbronnen

In 2014 bedragen de geconsolideerde ontvangsten van de Globale Beheren en het RIZIV-
Geneeskundige Verzorging 85.179,9 miljoen euro. Zoals blijkt uit de volgende grafiek, zijn 
de socialezekerheidsbijdragen de belangrijkste financieringsbron. Die ontvangsten worden 
aangevuld met middelen van de federale overheid (staatstoelagen en alternatieve financie-
ring) en met andere inkomsten en opbrengsten (bv. de bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid, de opbrengsten uit beleggingen).

Grafiek 1 –  Verdeling van de ontvangsten van de sociale zekerheid in 2014

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

1.3 Besteding van de middelen

In 2014 gaven de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging samen 
84.461,6 miljoen euro uit. Zoals blijkt uit de volgende grafiek, werd het grootste deel daar-
van besteed aan de terugbetaling van verstrekkingen voor geneeskundige verzorging en 
aan de betaling van de prestaties voor de sociaal verzekerden. Het resterende gedeelte is 
bestemd voor de werkingskosten van de OISZ en de meewerkende instellingen en voor de 
dekking van diverse uitgaven (bv. de uitgaven voor dienstencheques en het aandeel van de 
federale Staat in de uitgaven van de ziekenhuizen).

Grafiek 1 - Verdeling van de ontvangsten van de sociale zekerheid in 2014 
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Grafiek 2 –  Verdeling van de uitgaven van de sociale zekerheid in 2014, per soort van uitgaven

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

Zoals blijkt uit de volgende grafiek, besteden de RSZ-Globaal Beheer en het RIZIV-Genees-
kundige Verzorging samen 95 % van alle uitgaven. Het RSVZ-Globaal Beheer neemt de 
overige 5 % voor zijn rekening.

Grafiek 3 –  Verdeling van de uitgaven van de sociale zekerheid in 2014 tussen de Globale Beheren en 
de geneeskundige verzorging

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

Grafiek 2 - Verdeling van de uitgaven van de sociale zekerheid in 2014, per soort van uitgaven 
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2 Evolutie van de ontvangsten en uitgaven

2.1 Ontvangsten

De geconsolideerde ontvangsten van de sociale zekerheid bedragen in 2014 85.179,9 mil-
joen euro, d.i. 3,93 % meer dan in 2013.

Tabel 1 –  Geconsolideerde ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en 
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (in miljoen euro)

 Ontvangsten 
2012 Ontvangsten 2013 Ontvangsten 

2014

Bijdragen 48.053,7 49.175,1 50.824,7

Staatstoelagen 11.616,2 12.987,7 13.889,2

Alternatieve financiering 14.936,4 15.306,4 15.806,4

andere ontvangsten 4.414,6 4.489,8 4.659,6

Totaal 79.020,8 81.959,0 85.179,9

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2015

2.1.1 Ontvangsten uit bijdragen
In 2014 bedragen de ontvangsten uit bijdragen 50.824,7 miljoen euro, een stijging met 
3,35 % ten opzichte van 2013. De volgende grafiek geeft de evolutie van de ontvangsten van 
de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer7.

Grafiek 4 –  Evolutie van de bijdragen RSZ en RSVZ tussen 2012 en 2014 (in miljoen euro)

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2015

7 in 2012 en 2013 inde het RiZiV-geneeskundige Verzorging ongeveer 1 miljard euro aan bijdragen. Die ontvangsten 
zijn in 2014 bijna volledig weggevallen, omdat de inning van die bijdragen is overgenomen door de RVP (zie ook 
hierna de toelichting bij de evolutie van de ontvangsten).  

Grafiek 4 - Evolutie van de bijdragen RSZ en RSVZ tussen 2012 en 2014 (in miljoen euro) 
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De ontvangsten uit bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer stijgen in 2014 met 5,7 % ten op-
zichte van 2013. Die toename is onder meer het gevolg van drie factoren.
• Sinds 1 januari 2014 beheert de RVP de inhouding op de pensioenen voor de ziektever-

zekering (3,55 %) in plaats van het RIZIV. Daardoor stegen de ontvangsten uit bijdragen 
van de RSZ-Globaal Beheer in 2014 met 1.031,5 miljoen euro, terwijl de ontvangsten uit 
bijdragen van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging met eenzelfde bedrag daalden.

• Door de boeking op basis van vastgestelde rechten moeten alle socialezekerheidsbij-
dragen die op de lonen van 2014 verschuldigd zijn, ook in 2014 worden geboekt. In het 
systeem van de verworven rechten daarentegen zouden het derde voorschot en de sal-
dobetaling van het vierde kwartaal van 2014 in de begrotingsontvangsten van 2015 zijn 
geboekt, omdat die betalingen pas in januari zijn verschuldigd. De RSZ heeft berekend 
dat de omschakeling van boekhoudmethode de ontvangsten in 2014 eenmalig negatief 
heeft beïnvloed voor een bedrag van 209,2 miljoen euro. Dat bedrag is het verschil tus-
sen, enerzijds, het totaal van het derde voorschot en het saldo voor het vierde kwar-
taal 2013 (5.066 miljoen euro) en, anderzijds, het derde voorschot en het saldo voor het 
vierde kwartaal 2014 (4.856,8 miljoen euro).

• De toepassing van de methodologie van ESR2010 heeft ook een weerslag op de RSZ-
bijdragen. Volgens die methodologie worden bijdragenverminderingen voor specifieke 
doelgroepen beschouwd als subsidies. Daardoor mogen die bedragen niet meer worden 
afgetrokken van de bijdragen, maar moeten ze als een uitgave worden geboekt. Voor 
2014 betekent dit dat de ontvangsten van bijdragen met 1.354,1 miljoen euro stijgen en 
dat ook de uitgaven (in de rubriek “Andere uitgaven”) met een zelfde bedrag stijgen.

De ontvangsten van het RSVZ-Globaal Beheer uit bijdragen zijn in 2014 met 0,61 % gestegen 
ten opzichte van 2013. Die stijging ligt lager dan in 2013, toen de ontvangsten uit bijdragen 
met 4,56 % stegen ten opzichte van 2012.

2.1.2 Staatstoelagen
De RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer ontvingen in 2014 in totaal 13.889,2 mil-
joen euro aan staatstoelagen, een stijging met 6,94 % ten opzichte van 2013. Die stijging be-
staat uit twee componenten: de gewone staatstoelage en de bijkomende staatstoelage, beter 
bekend als de evenwichtsdotatie8. De evenwichtsdotatie wordt bepaald op basis van het be-
grotingssaldo van de sociale zekerheid. Ze steeg in 2014 met 15,59 % ten opzichte van 2013. 
De volgende tabel geeft het detail voor de twee Globale Beheren (het RIZIV-Geneeskundige 
Verzorging krijgt geen staatstoelage en komt dus niet voor in de tabel).

8 Van 2009 tot 2014 kende de Staat een bijkomende staatstoelage toe bovenop de gewone dotatie om het even-
wicht (op het niveau van de eSR-rekeningen) van de sociale zekerheid te verzekeren (vandaar de benaming even-
wichtsdotatie). De evenwichtsdotatie is bestemd voor de RSZ-globaal Beheer (90 %) en het RSVZ-globaal Beheer 
(10 %). 
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Tabel 2 –  Evolutie van de staatstoelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ 
Globaal Beheer (in miljoen euro)

2012 2013 2014

RSZ 9.858,9 11.087,9 11.893,4

gewone staatstoelage 6.221,5 6.282,9 6.339,4

Bijkomende staatstoelage 3.637,2 4.804,8 5.553,9

Staatstoelagen andere OiSZ 0,2 0,2 0,2

RSVZ 1.757,3 1.899,9 1.995,7

gewone staatstoelage 1.353,2 1.366,0 1.378,6

Bijkomende staatstoelage 404,1 533,9 617,1

Totaal 11.616,2 12.987,7 13.889,2

Bron: FOD Sociale Zekerheid

2.1.3	 Alternatieve	financiering
De ontvangsten uit de alternatieve financiering (d.i. de aan de sociale zekerheid overge-
dragen fiscale ontvangsten) zijn in 2014 met 3,27 % gestegen tot 15.806,4 miljoen euro. De 
toename is vooral het gevolg van de toegenomen ontvangsten uit de roerende voorheffing 
(die zijn gestegen met 25,28 %, tot 788,9 miljoen euro) en van de stijging van de overgedra-
gen btw-ontvangsten bestemd voor de financiering van de geneeskundige verzorging (een 
stijging met 20,75 %, tot 1.740,8 miljoen euro in 2014).

2.2 Uitgaven

In 2014 bedragen de uitgaven van de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Ver-
zorging 84.461,6 miljoen euro, een stijging met 4,25 % ten opzichte van de uitgaven 2013.

Tabel 3 –  Geconsolideerde uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en het 
RIZIV-Geneeskundige Verzorging (in miljoen euro)

Uitgaven 2012 Uitgaven 2013 Uitgaven 2014

Prestaties 69.636,0 72.770,3 74.209,9

Werkingskosten 2.266,3 2.284,2 2.420,3

andere uitgaven 6.108,1 5.964,5 7.831,4

Totaal 78.010,4 81.019,0 84.461,6

Bron: FOD Sociale Zekerheid

2.2.1 Evolutie van de uitgaven voor prestaties
In 2014 bedragen de uitgaven voor prestaties aan de sociaal verzekerden 74.209,9 miljoen 
euro, d.i. een stijging met 1,98 % tegenover 2013. Dat bedrag omvat de uitgaven voor presta-
ties betaald door de RSZ-Globaal Beheer (43.945,8 miljoen euro, d.i. een stijging met 2,11 % 
tegenover 2013), door het RSVZ-Globaal Beheer (3.956 miljoen euro, d.i. een daling met 
2,29 % tegenover 2013) en de uitgaven voor geneeskundige verzorging (26.308,1 miljoen 
euro, d.i. een stijging met 2,42 % tegenover 2013).
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Grafiek 5 –  Evolutie van de uitgaven voor prestaties van de Globale Beheren en de geneeskundige 
verzorging (in miljoen euro)

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Een indeling volgens de aard van de prestaties geeft het volgende beeld.

Grafiek 6 –  Evolutie van de uitgaven voor prestaties, per soort (in miljoen euro)

Bron: FOD Sociale Zekerheid

2.2.1.1 Uitgaven voor geneeskundige verzorging
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging belopen 26.308,1 mil-
joen euro in 2014, d.i. een stijging van 622,4 miljoen euro t.o.v. 2013. Onder meer door de 
afwezigheid van nieuwe initiatieven is dit de laagste stijging (+2,42 %) van de uitgaven in 
de voorbije vijf jaar.

De stijging ligt voornamelijk bij de uitgaven voor honoraria van geneesheren, de uitga-
ven voor verpleegkundigen, de uitgaven voor de verpleegdagprijs en voor de rust- en 

  

Grafiek 5 - Evolutie van de uitgaven voor prestaties van de Globale Beheren en de geneeskundige verzorging (in 
miljoen euro) 
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Grafiek 6 - Evolutie van de uitgaven voor prestaties, per soort (in miljoen euro) 
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 verzorgingstehuizen. De uitgaven voor geneesmiddelen blijven, door de bijkomende be-
sparingen, op hetzelfde peil als 2013. De uitgaven voor implantaten dalen met 20,5 miljoen 
euro.

2.2.1.2 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
In 2014 bedragen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 7.038,2 miljoen 
euro, een stijging met 6,36 % ten opzichte van 2013. Daarvan wordt 6.643,5 miljoen euro 
besteed door de RSZ-Globaal Beheer en 394,7 miljoen euro door het RSVZ-Globaal Beheer.

RSZ-Globaal Beheer
In de primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) steeg het aantal 
gerechtigden in 2014, waardoor ook het aantal vergoede uitkeringsdagen steeg met 8,01 % 
ten opzichte van 2013. Sinds 2009 stelt het RIZIV een sterke stijging vast van het aantal 
gerechtigden dat meer dan 338 dagen arbeidsongeschikt is, van wie de meerderheid uitein-
delijk terecht komt in de invaliditeit (arbeidsongeschiktheid vanaf het tweede jaar).

In de uitgaven voor invaliditeit wordt een sterke toename vastgesteld van het aantal inva-
liden en daardoor van het aantal vergoede dagen. De belangrijkste oorzaken voor invalidi-
teit blijven de psychische stoornissen en de musculoskeletale aandoeningen (gewrichts- en 
spieraandoeningen). Het aantal nieuwe arbeidsongeschikte rechthebbenden stijgt sterker 
dan het aantal personen dat opnieuw aan het werk gaat. Ook het percentage erkenningen 
door de Geneeskundige Raad Invaliditeit (GRI) is gestegen (van 92,6 % in 2012 tot 95 % in 
2014) en het percentage naar de gewestelijke commissies van de GRI doorverwezen dos-
siers9 is sterk teruggevallen (van 7 % in 2012 tot 3,3 % in 2014).

RSVZ-Globaal Beheer
In 2014 is het aantal uitkeringsdagen voor primaire arbeidsongeschiktheid gestegen met 
4,46 % ten opzichte van 2013 (+ 92.741 dagen). Bij de uitkeringen voor invaliditeit steeg het 
aantal vergoede dagen in 2014 met 3,05 % ten opzichte van 2013 (+ 210.114 dagen).

2.2.1.3 Uitgaven voor pensioenen
De uitgaven voor werknemerspensioenen10 zijn ten opzichte van 2013 met 2,99 % gestegen 
tot 22.337,2 miljoen euro.

De stijging met 647,9 miljoen euro komt voornamelijk door de toename van de kosten voor 
de rustpensioenen met 3,4 % (+53.865 – het aantal overlevingspensioenen daarentegen is 
niet gestegen) en van de totale kosten van de “welzijns-” en “pensioenbonus”-maatregelen, 
die respectievelijk 138 en 170 miljoen euro vertegenwoordigden (periode 2013-2014).

De uitgaven voor pensioenen van zelfstandigen stegen met 2,32 % (74,5 miljoen euro) ten 
opzichte van 2013, tot 3.288,6 miljoen euro. Het aantal rustpensioenen steeg met 2,69 % 
(+ 11.190), het aantal overlevingspensioenen daalde met 0,59 % (-835).

9 als een dossier onvoldoende gegevens bevat, stuurt de gRi het door naar de gewestelijke commissie van de regio 
waar de gerechtigde woont met de vraag om op de gerechtigde te onderzoeken. 

10 gecumuleerde uitgaven inzake rust- en overlevingspensioenen, vakantiegeld, verwarmingstoelagen en renten. 
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2.2.1.4 Werkloosheidsuitkeringen
De uitgaven voor werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag en uitkeringen voor loopbaanonderbreking) bedroegen 9.557,7 miljoen 
euro11, d.i. een daling met 399,4 miljoen euro (-4,01 %) in vergelijking met 2013. De hoofd-
oorzaak hiervan is de vermindering van de werkloosheidsuitkeringen, die 7.176,8 miljoen 
euro belopen tegenover 7.513,4 miljoen euro in 2013 (-4,48 %), als gevolg van zowel de da-
ling van het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen als van het aantal tijdelijke 
werklozen.

De werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag verminderden met 67,6 miljoen euro 
(-3,88 %) ten opzichte van 2013 tot 1.548,3 miljoen euro door de daling van het aantal recht-
hebbenden.

De uitgaven van de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet bleven stabiel, name-
lijk 832,6 miljoen euro tegenover 832,8 miljoen euro in 2013.

2.2.1.5 Gezinsbijslagen
Sinds 1 januari 2015 worden de gezinsbijslagen gefinancierd door de gemeenschappen en de 
gewesten. Omdat de gezinsbijslagen voor december 2014 in januari 2015 worden betaald, 
zouden de gemeenschappen en gewesten die uitgaven dus moeten financieren. De wetgever 
heeft echter beslist dat de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer dat zouden 
doen12.

RSZ-Globaal Beheer
In 2014 betaalde Famifed 4.926,3 miljoen euro aan gezinsbijslagen, tegenover 4.664,6 mil-
joen euro in 2013. Die stijging komt onder meer doordat Famifed sinds 1 juli 2014 de gezins-
bijslagen van de zelfstandigen betaalt.

Famifed betaalt ook de gezinsbijslagen voor andere overheidsinstellingen. Door een grote 
toename van het aantal instellingen in 2014 steeg het betaalde bedrag van 414,1 miljoen 
euro in 2013 naar 481, 2 miljoen euro in 2014.

RSVZ-Globaal Beheer
De uitgaven voor de gezinsbijslagen zijn met 182,4 miljoen euro gedaald tot 264,8 miljoen 
euro. Door de overdracht van bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten in 
het kader van de zesde staatshervorming betaalt Famifed sinds 1 juli 2014 de gezinsbijslagen 
die tot dan toe door de socialeverzekeringsfondsen (SVF) werden betaald.

2.2.2 Uitgaven voor dienstencheques (rubriek “Andere uitgaven”)
Nadat de uitgaven voor dienstencheques jarenlang stegen, dalen ze in 2014 voor het eerst 
naar 1.617,3 miljoen euro (-1,94 %), onder meer doordat het aantal terugbetaalde dien-
stencheques verminderde (-0,9 %). Het aantal actieve gebruikers steeg weliswaar nog 

11 De uitgaven die in 2014 volgens het principe van de vastgestelde rechten werden geboekt, worden uitgedrukt over 
twaalf maanden. Buiten de correctie over twaalf maanden van de bedragen uitgedrukt in vastgestelde rechten, 
stijgen de werkloosheidsuitgaven in 2014 met 250,4 miljoen euro (+2,51 %) in vergelijking met 2013, doordat in 
2014 voorschotten die in december 2014 aan de uitbetalingsinstellingen werden betaald, in 2014 in rekening wer-
den genomen terwijl de voorschotten van december 2013 eveneens in 2014 werden geboekt. 

12 artikel 192 tot 194 van de programmawet van 19 december 2014.
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 lichtjes (+2,6 %), maar het gemiddelde gebruik per gebruiker daalde (van 129 cheques per 
jaar naar 119), waarschijnlijk doordat de aankoopprijs van de dienstencheques steeg (met 
0,5 euro op 1 januari 2014).

3 Kastoestand en reserves

3.1 Thesaurie van de Globale Beheren

3.1.1 RSZ-Globaal Beheer
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2014 een negatief 
saldo van 998 miljoen euro. Dit is een verbetering met 159 miljoen euro ten opzichte van 
31 december 2013 (-1.157 miljoen euro). Sinds 2009 is het eindsaldo altijd negatief geweest.
Net als in de voorgaande jaren was het kassaldo gedurende het jaar 2014 overwegend 
negatief.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van het gemiddelde dagsaldo op maandbasis weer.

Grafiek 7 –  Gemiddeld dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2013 en 2014

Bron: RSZ

Uit de grafiek blijkt dat het gemiddelde dagsaldo op maandbasis met ongeveer een half 
miljard euro is verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het dieptepunt van het kassaldo ligt steeds rond oktober-november. In de loop van no-
vember stort de centrale overheid de tweede schijf van de evenwichtsdotatie13, zodat het 
kassaldo voor december verbetert. In het verleden heeft het Rekenhof al aangedrongen op 
een betere afstemming van de thesauriebehoeften. De betalingskalender van de staatstoe-
lage en de alternatieve financiering moet meer rekening houden met het tijdstip waarop 

13 De evenwichtsdotatie wordt in twee delen betaald: de helft met maandelijkse bedragen, de andere helft in novem-
ber van het jaar. 
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de socialezekerheidsbijdragen worden geïnd, zodat het dieptepunt van het kassaldo wordt 
uitgevlakt.

Om de negatieve kassaldo’s te overbruggen doet de RSZ-Globaal Beheer een beroep op de 
financiële markten op korte termijn. Het overgrote deel wordt gefinancierd via repo’s14 op 
de eigen OLO-portefeuille. Daarnaast maakt de RSZ gebruik van kortetermijnleningen en 
een trekkingsrecht op Schatkistbons15 bij het Agentschap van de Schuld. Ondanks de po-
sitieve evolutie van het kassaldo, nam de kostprijs voor die financiering toe van 3,14 mil-
joen euro in 2013 tot 3,58 miljoen euro in 2014. Door de combinatie van de verschillende 
financieringsmiddelen en de hogere debetrente in de eerste helft van 2014 jaar bedroeg de 
gemiddelde intrestkost 0,131 %, tegenover 0,093 % in 2013.

3.1.2 RSVZ-Globaal Beheer

Tabel 4 –  Kastoestand van het RVSZ - Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december (in mil-
joen euro)

Bedragen 2012 2013 2014

Aangehouden op de financiële rekeningen 8,3 26,7 9,7

Beleggingen 1.856,0 2.190,6 2.487,3

Totaal beschikbare middelen 1.864,3 2.217,3 2.497,0

Bron: RSVZ, documenten kastoestand van het sociaal statuut der zelfstandigen en Evolutie van de be-
schikbare financiële middelen, toestand op 31 december

Op 31 december 2014 had het RSVZ 2.497 miljoen euro beschikbare middelen, d.i. 12,61 % 
meer dan op 31 december 2013.

In 2014 ontving het RSVZ, gelet op de daling van de rentevoeten op beleggingen, in totaal 
9,8 miljoen euro intrest op zijn financiële rekeningen tegenover 11,9 miljoen euro in 2013. 
Die intrest bestaat uit de opbrengsten uit de zicht-16 en beleggersrekeningen bij verschil-
lende financiële instellingen.

Op 31 december 2014 heeft het RSVZ 77 miljoen euro en 2.410,3 miljoen euro op respec-
tievelijk één en vijf dagen belegd bij de Schatkist krachtens de wettelijke bepalingen tot 
consolidatie van de financiële activa van de overheid17. In de loop van het dienstjaar heeft 
het RSVZ zijn beschikbare middelen bij private financiële instellingen18 belegd om zijn fi-
nanciële rendementen te optimaliseren.

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

15 Dit zijn effecten op korte termijn uitgegeven door de Belgische Staat in euro of in een munt van een andere OESO-
lidstaat. 

16 Waarvoor een hogere intrest wordt toegekend als het RSVZ bepaalde voorwaarden naleeft. 
17 Artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
18 Overeenkomstig de aan voorwaarden gebonden afwijking die van de minister van Financiën werd verkregen om in 

de loop van het jaar beleggingen bij private financiële instellingen te doen.



34

3.2 Reserves van de Globale Beheren

3.2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer is samengesteld uit lineaire obligaties (OLO’s) 
die beheerd worden door vier beheerders. De beheerders ontvingen hiervoor in 2014 een 
vergoeding van 835.621 euro, d.i. ongeveer 209.000 euro per kwartaal.

Het reservefonds had op 31 december 2014 een inventariswaarde van 5.703 miljoen euro. In 
2014 werd een positief rendement gehaald van 13,78 % tegenover een negatief rendement 
van 0,46 % in 2013. Sinds de oprichting van het reservefonds werd een globaal rendement 
behaald van 5,58 % op jaarbasis. Het fonds dient in hoofdzaak als onderpand voor het ont-
lenen van kortetermijnkredieten (zie punt 3.1.1 – Kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer).

Ten opzichte van 2013 is de waarde van de portefeuille gestegen met 663 miljoen euro. Die 
stijging is het gevolg van de dalende rente in 2014 waardoor de marktwaarde van de lineaire 
obligaties is gestegen.

3.2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige verzorging (Toekomstfonds)
Het Toekomstfonds is opgericht door artikel 111 van de programmawet van 27 decem-
ber 2006. Het behoort voor 90 % toe aan de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % aan het 
RSVZ-Globaal Beheer. Het wordt beheerd door de RSZ.

Het Toekomstfonds wordt jaarlijks gefinancierd door:

• de eventuele jaarlijkse overschotten van de geneeskundige verzorging,
• de bedragen waarvan bij de vastlegging van de jaarlijkse globale begrotingsdoelstelling 

van de verzekering geneeskundige verzorging is beslist dat ze in het Fonds zullen wor-
den gestort,

• bedragen die de ziekenhuizen aan het RIZIV moeten terugstorten.

Op 31 december 2014 bevatte het Toekomstfonds 1.168,1 miljoen euro aan gestorte bedragen, 
tegenover 1.164,6 miljoen euro op 31 december 2013. De stijging komt door de betaling van 
3,5 miljoen euro door de ziekenhuizen aan het RIZIV. Sinds de oprichting van het Toe-
komstfonds is 459,7 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten gerealiseerd, wat de waarde 
van het fonds op 31 december 2014 op 1.627,9 miljoen euro brengt. Voor 2014 bedraagt de 
beleggingsopbrengst 159,1 miljoen euro in 2014. Dat positieve resultaat is het gevolg van de 
stijging van de marktwaarde van de obligaties veroorzaakt door de lage rentevoeten.

Het aandeel van de obligaties in de beleggingen is gedaald van 95 % in 2013 tot 89 % in 2014, 
doordat eind 2014 180 miljoen euro op een termijndeposito werd gezet.

3.2.3 RSVZ-Globaal Beheer
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toege-
wezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2014 had dat 
fonds een waarde van 2.057,4 miljoen euro, d.i. 267,3 miljoen euro meer dan op 31 decem-
ber 2013, die voortvloeit uit het positieve resultaat van het boekjaar.
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Naast die boekhoudkundige reserves heeft het RSVZ ook nog twee andere reserve-
fondsen: het saldo van de overgedragen resultaten van de jaren tot en met het boekjaar 
2005 (479,2 miljoen euro) en een aandeel van 10 % in de middelen van het Fonds voor de 
Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (162,8 miljoen euro).
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Hoofdstuk 2

Uitvoering van de begroting
In het eerste punt in dit hoofdstuk worden de gegevens over de uitvoering van de begroting 
van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en het RIZIV-Geneeskundige Ver-
zorging getoetst aan de ramingen van de initiële en aangepaste begroting van 201419. De ra-
mingen van de initiële en aangepaste begroting zijn opgemaakt volgens de methode van de 
verworven rechten, terwijl de uitvoeringsgegevens zijn opgemaakt volgens de methode van 
de vastgestelde rechten20. De uitvoeringsgegevens 2014 zijn voorlopige gegevens die de FOD 
Sociale Zekerheid in juli 2015 heeft bezorgd. Omdat het niet gaat om officiële rekeningen, 
controleert het Rekenhof die gegevens niet. Het Rekenhof zal de definitieve rekeningen van 
elke OISZ controleren. In tegenstelling tot de gegevens in hoofdstuk 1 zijn de overdrachten 
tussen de Globale Beheren en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging in dit hoofdstuk wel 
opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.

Bij de opmaak van de initiële en de aangepaste begroting 201421 heeft de regering maat-
regelen genomen om de uitgaven te beperken en bijkomende ontvangsten te realiseren. 
Die maatregelen worden toegelicht in het tweede punt van dit hoofdstuk, samen met de 
maatregelen op het vlak van de sociale zekerheid die beogen de concurrentiepositie van de 
ondernemingen te versterken.

In het derde punt van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verwezenlijkingen op 
het vlak van de strijd tegen de sociale fraude en aan de werking van de inspectiediensten 
die bij de fraudebestrijding zijn betrokken.

19 Voor de gegevens van de initiële begroting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij de ontwerpen van 
begrotingen van ontvangsten en uitgaven 2014, Parl.  St. Kamer, DOC 53 3069/001. Bij de begrotingscontrole 
2014 was de rapportering aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers beperkt en werd geen algemene toelich-
ting opgesteld. Bijgevolg zijn de gegevens over de aangepaste begroting overgenomen uit het verslag van het 
monitoringcomité van 18 maart 2014. 

20 Voor een toelichting bij het onderscheid, zie de inleiding bij Deel 1.
21 De maatregelen uit de initiële begroting zijn opgesomd in de algemene toelichting bij de begrotingen van ont-

vangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2014, Parl. St. Kamer, DOC 53 3069/001. Voor de aangepaste begro-
ting is gebruik gemaakt van de beslissingen van de regering (de “notificaties”).
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1 Uitvoering van de begroting

1.1 Saldi 2014

Tabel 5 –  Vergelijking begrotingssaldi (in miljoen euro)

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

RSZ-globaal Beheer -138,7 400,3 --22,9

RSVZ-globaal Beheer 137,1 232,9 195,5

RiZiV-geneeskundige Verzorging 0,0 0,0 545,7

Saldo -1,6 633,3 718,3

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015)

In 2014 sluit de sociale zekerheid af met een positief saldo van 718,3 miljoen euro. Dat 
saldo wordt vooral verklaard door het resultaat van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 
(+ 545,7 miljoen euro) en van het RSVZ-Globaal beheer (+ 195,5 miljoen euro). Het resultaat 
voor de RSZ-Globaal Beheer is licht negatief (- 22,9 miljoen euro).

1.2 RSZ-Globaal Beheer

1.2.1 Ontvangsten

Tabel 6 –  Vergelijking ramingen en realisaties ontvangsten RSZ-Globaal Beheer (in miljoen euro)

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

Bijdragen 43.647,3 45.781,3 46.872,7

Staatstoelagen 11.939,6 11.913,0 11.893,4

Alternatieve financiering 13.167,0 12.329,6 11.971,4

andere ontvangsten 3.099,3 3.138,4 3.241,2

Totaal 71.853,1 73.162,3 73.978,7

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015)

De begrotingsontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer liggen 2,96 % boven de ramingen 
van de initiële begroting en 1,12 % boven de ramingen van de aangepaste begroting.

Ontvangsten uit bijdragen
De ontvangsten uit bijdragen liggen 2,38 % hoger dan de ramingen van de aangepaste be-
groting. Het verschil met de ramingen van de initiële begroting is groter (7,39 %) en is 
vooral het gevolg van twee factoren:
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• aan de ene kant werd in de initiële ramingen rekening gehouden met een geplande, 
maar niet uitgevoerde bijdragevermindering van 1 % (zie hierna, punt 2.2.1);

• aan de andere kant hielden de ramingen van de initiële begroting nog geen rekening 
met de beslissing waarbij de RVP vanaf 2014 de bijdrage van 3,55 % op de pensioenen int 
in de plaats van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (zie hierna, punt 2.2.4).

Het verschil met de aangepaste begroting wordt vooral verklaard door de toepassing van de 
methodologie van ESR2010, waardoor sommige bijdragenverminderingen als een uitgave 
moeten worden geboekt in de plaats van als een minderontvangst. In 2014 gaat het om een 
bedrag van 1.354,1 miljoen euro. Ook de boeking op basis van vastgestelde rechten heeft een 
weerslag op de geboekte ontvangsten: de ontvangsten die in 2014 volgens de methode van 
de vastgestelde rechten geboekt zijn, liggen 209,2 miljoen euro lager dan de ontvangsten 
geboekt volgens de methode van de verworven rechten (zie ook hoofdstuk 1, punt 2.1.2).

Andere opbrengsten
De rubriek “Andere ontvangsten” groepeert de overdrachten van derden, de beleggingsop-
brengsten en de andere ontvangsten die niet in één van de andere categorieën vallen. De 
evolutie van die rubriek wordt vooral beïnvloed doordat het RSVZ, als gevolg van de zesde 
staatshervorming, sinds 1 juli 2014 de bijdragen voor gezinsbijslag overdraagt aan Famifed 
(wat voor Famifed een bijkomende ontvangst van 239,1 miljoen euro betekent).

1.2.2 Uitgaven
In 2014 liggen de voorlopige uitgaven 2,79 % hoger dan de initiële ramingen en 1,70 % dan 
de aangepaste ramingen.

Tabel 7 –  Vergelijking ramingen en realisaties uitgaven RSZ-Globaal Beheer (in miljoen euro)22

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

Prestaties 44.219,0 44.026,6 43.945,8

arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen

6.606,7 6.541,6 6.643,5

Pensioenen 22.395,6 22.215,6 22.337,2

Werkloosheid 10.022,1 9.884,7 9.557,7

gezinsbijslagen 4.697,8 4.886,6 4.926,3

andere prestaties22 496,8 498,1 481,1

Werkingskosten 1.284,9 1.277,6 1.278,3

Andere uitgaven 26.487,9 27.457,7 28.777,6

Totaal 71.991,8 72.761,9 74.001,7

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015)

22 arbeidsongevallen, beroepsziekten, uitgaven voor de mijnwerkers en de zeelieden.



40

De totale uitgaven voor prestaties lagen 0,62 % lager dan de initiële begroting en 0,18 % 
lager dan de aangepaste begroting. De “Andere uitgaven” bevatten onder meer de over-
drachten aan derden (RIZIV-Geneeskundige Verzorging, andere openbare instellingen van 
sociale zekerheid of derden) en de uitgaven voor dienstencheques (RVA). De uitgaven voor 
die rubriek liggen 8,64 % hoger dan de initiële begroting en 4,81 % dan de aangepaste be-
groting. Dat komt vooral doordat de RVP vanaf 2014 de bijdragen op de pensioenen inhoudt 
en aan het RIZIV doorstort en sommige bijdrageverminderingen als uitgaven zijn geclas-
sificeerd (zie ook punt 1.2.1 – Ontvangsten).

Voor de belangrijkste prestaties wordt de evolutie hier kort toegelicht.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedroegen in 2014 6.643,5 miljoen 
euro en overschreden zo de ramingen van de initiële begroting (6.606,7 miljoen euro) met 
36,8 miljoen euro of 0,56 %. Die overschrijding is vooral het gevolg van een toename in de 
primaire arbeidsongeschiktheid (+ 2,11 % ten opzichte van de initiële ramingen voor 2014). 
De overschrijding van het budget voor invaliditeit bleef beperkt (+ 0,50 % ten opzichte van 
de initiële ramingen voor 2014).

Pensioenen
De pensioenuitgaven (22.337,2 miljoen euro) liggen 0,26 % (58,4 miljoen euro) lager dan de 
ramingen van de initiële begroting. Ze liggen daarentegen 0,55 % (121,6 miljoen euro) boven 
de aangepaste begrotingsramingen. In de aangepaste begroting werden de uitgaven immers 
verlaagd om rekening te houden met de latere indexering van de prestaties23. Het effect van 
de latere indexering wordt voor een deel tenietgedaan door de stijging van het aantal recht-
hebbenden op een rustpensioen met 1,76 % (28.150 personen) ten opzichte van de ramingen 
in de initiële begroting. De uitgaven in de begrotingsramingen waren onderschat, omdat de 
RVP voor die ramingen uitging van gegevens die niet waren geactualiseerd24.

Werkloosheid (met inbegrip van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en loopbaan-
onderbreking)
De uitgaven voor werkloosheid (9.557,7 miljoen euro) liggen 4,63 % onder de initiële ramin-
gen en 3,31 % onder de aangepaste ramingen. De daling komt doordat het aantal uitkerings-
gerechtigde werklozen afneemt.

Gezinsbijslagen
De uitvoering van de zesde staatshervorming verklaart dat de uitgaven voor de gezinsbijsla-
gen 4,86 % boven de initiële begrotingsramingen liggen. Vanaf 1 juli 2014 betaalt Famifed 
immers de uitgaven voor de gezinsbijslagen van de zelfstandigen (de middelen daarvoor 
worden door het RSVZ aan Famifed gestort).

23 Bij de opmaak van de initiële begroting in oktober 2013 ging de regering uit van een indexering van de uitgaven in 
juni 2014; bij de begrotingscontrole in maart 2014 werd uitgegaan van een indexering in december 2014.

24 Volgens de RVP ligt de oorzaak bij de ingebruikname van nieuwe informaticatoepassingen en konden de gegevens 
over het aantal gepensioneerden pas in april 2015 worden geactualiseerd. in zijn commentaar bij de aanpassing 
van de begroting 2015 wijst het Rekenhof ook op de gevolgen van die onderschatting voor de pensioenuitgaven in 
2015 (zie Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van de staatsbegroting voor het begro-
tingsjaar 2015, beschikbaar op www.rekenhof.be). 

http://www.rekenhof.be
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1.3 RSVZ-Globaal Beheer

1.3.1 Ontvangsten

Tabel 8 –  Vergelijking ramingen en realisaties ontvangsten RSVZ-Globaal Beheer (in miljoen euro)

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

Bijdragen 3.801,5 3.896,8 3.941,4

Staatstoelagen 2.005,6 1.999,8 1.995,7

Alternatieve financiering 1.010,8 1.011,2 1.000,4

andere ontvangsten 35,3 35,7 35,0

Totaal 6.853,2 6.943,5 6.972,6

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015)

Het monitoringcomité van maart 2014 heeft de ontvangsten van het RSVZ hoger geschat 
(van 6.853,2 miljoen euro naar 6.943,5 miljoen euro), voornamelijk door de stijging van 
de bijdragen (+95,3 miljoen euro). Voor de raming van de bijdragen heeft het RSVZ de 
 bruto-inkohiering van het eerste trimester 2014 gebruikt (die beter aansluit bij de werke-
lijkheid) in plaats van de gegevens meegedeeld door de Nationale Bank van België.

De verwezenlijkingen 2014 liggen lichtjes boven de initiële en aangepaste begrotingsramin-
gen (respectievelijk +1,74 % en 0,42 %). De ontvangsten uit bijdragen liggen 44,6 miljoen 
euro (+1,15 %) hoger dan de ramingen van het monitoringcomité van maart 2014. Het surplus 
wordt hoofdzakelijk verwezenlijkt op de sociale bijdragen van de zelfstandigen (+43,6 mil-
joen euro). Omgekeerd ligt de alternatieve financiering 10,8 miljoen euro (-1,05 %) lager dan 
de ramingen.

1.3.2 Uitgaven

Tabel 9 –  Vergelijking ramingen en realisaties uitgaven RSVZ-Globaal Beheer (in miljoen euro)

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

Prestaties 4.160,7 3.960,3 3.956,0

uitkeringen RiZiV 392,5 388,6 394,7

Pensioenen 3.305,6 3.305,9 3.288,6

gezinsbijslagen 446,4 253,8 264,8

Overige 16,2 12,0 7,9

Werkingskosten 104,0 96,4 131,6

Andere uitgaven 2.451,4 2.653,9 2.689,5

Totaal 6.716,1 6.710,6 6.777,1

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015).
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De uitgavenramingen van het RSVZ werden naar beneden bijgesteld door het monitoring-
comité van maart 2014, van 6.716,1 miljoen euro naar 6.710,3 miljoen euro.

De verwezenlijkte uitgaven liggen respectievelijk 60,0 miljoen euro (+0,89 %) en 65,8 mil-
joen euro (+0,98 %) hoger dan de initiële en aangepaste ramingen. De voornaamste over-
schrijdingen ten opzichte van de aangepaste begroting bevinden zich op de posten be-
heerskosten (+35,2 miljoen euro) en overdrachten naar andere instellingen en OISZ dan het 
RIZIV (+32,8 miljoen euro).

1.4 RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.4.1 Ontvangsten

Tabel 10 –  Vergelijking ramingen en realisaties ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzor-
ging (in miljoen euro)

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

Bijdragen 1.018,0 10,6 10,6

Alternatieve financiering 2.839,1 2.838,1 2.834,6

andere ontvangsten 27.102,4 28.126,2 28.155,0

Totaal 30.959,4 30.974,9 31.000,1

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015)

De totale ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging sluiten nauw aan bij de ra-
mingen van de initiële en de aangepaste begroting. Binnen de categorieën van ontvangsten 
zijn er wel verschillen: omdat de RVP sinds 1 januari 2014 het beheer van de inhoudingen 
op de pensioenen heeft overgenomen, is de ontvangst die met deze inhouding gepaard gaat 
voortaan opgenomen in de rubriek “Andere ontvangsten” in de plaats van in de rubriek 
“Bijdragen”.

1.4.2 Uitgaven

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

Initiële  
begroting 2014

Aangepaste 
begroting 2014 Realisaties 2014

Prestaties 27.861,6 27.861,6 26.308,1

Werkingskosten 1.010,4 1.010,4 1.010,4

andere uitgaven 2.087,5 2.103,0 3.135,9

Totaal 30.959,4 30.974,9 30.454,4

Bron: voor de initiële begroting 2014: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de 
aangepaste begroting 2014: verslag van het monitoringcomité van 18 maart 2014; voor de voorlopige 
realisaties: FOD Sociale Zekerheid (juli 2015)

De uitgaven liggen 520,5 miljoen euro lager dan de ramingen in de aangepaste be-
groting. De uitgaven voor prestaties liggen 1.553,5 miljoen euro lager dan de globale 



uitVOeRing Van De BegROting / 43

 begrotingsdoelstelling, terwijl de “Andere uitgaven” dan weer 1.032,9 miljoen euro hoger 
liggen dan de aangepaste ramingen. Het verschil tussen de ramingen en de werkelijke uit-
gaven in de rubriek “Andere uitgaven” houdt vooral verband met de weinig transparante 
wijze waarop de gegevens in de initiële en aangepaste begroting worden voorgesteld. Zoals 
in het volgende punt wordt toegelicht, zitten binnen de globale begrotingsdoelstelling een 
aantal posten waarvan al vooraf duidelijk is dat ze niet zullen worden uitgegeven. In de 
begrotingsramingen wordt dit uitgedrukt door de niet uit te geven bedragen af te trekken 
van het totaal van de uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven” en de globale begrotings-
doelstelling te behouden op het bedrag berekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Door die werkwijze geeft de vergelijking van de begrotingsramingen met de voorlopige re-
alisaties voor de rubriek “Andere uitgaven” geen juist beeld (die vaststelling geldt trouwens 
ook voor de globale begrotingsdoelstelling, zie volgend punt).

1.4.2.1 Evolutie van de globale begrotingsdoelstelling
De globale begrotingsdoelstelling voor de geneeskundige verzorging was in 2014 vastge-
steld op 27.861,6 miljoen euro. Dat bedrag is bepaald door de globale begrotingsdoelstelling 
voor 2013 te verhogen met de wettelijke groeinorm (voor 2014: 3 %) en de verwachte evolutie 
van de gezondheidsindex (1,4 %).

Bij de opmaak van de begroting raamde het RIZIV de uitgaven voor 2014 op 27.084,1 miljoen 
euro25, waardoor er een marge van 777,5 miljoen euro was voor nieuwe uitgaven. De rege-
ring besliste echter deze marge niet aan te wenden en de alternatieve financiering voor de 
geneeskundige verzorging met eenzelfde bedrag te verminderen. De raming van de uitga-
ven voor 2014 houdt wel al rekening met 261 miljoen euro aan besparingen die de regering 
in haar begrotingsconclaven van maart en juli 2013 had opgelegd.

Realisaties voor 2014
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in 
2014 26.308,1 miljoen euro, wat 1.553,5 miljoen euro minder is dan de globale begrotings-
doelstelling van 27.861,6 miljoen euro. Die vergelijking geeft echter geen juist beeld van 
het begrotingsresultaat, omdat al van bij de begrotingsopmaak al duidelijk was dat een 
deel van de globale begrotingsdoelstelling niet zou worden besteed. Daarom vergelijkt het 
RIZIV de uitgaven met het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling dat voor de terug-
betaling van prestaties beschikbaar was. Dat beschikbare gedeelte ligt 1.073 miljoen euro 
lager dan de globale begrotingsdoelstelling, omdat de volgende geraamde bedragen niet 
worden meegeteld26:

25 RiZiV, Begroting 2014 - Vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling 2014 en verdeling in partiële begro-
tingsdoelstellingen, nota aRgV 2013/078 van 15 oktober 2013.

26 Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat die uitgaven niet zijn meegeteld bij de berekening van de financie-
ringsbehoeften van het RIZIV. In de begrotingsramingen wordt dit duidelijk gemaakt door het niet gefinancierde 
deel in mindering te brengen van de begrote uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven”.
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• de marge van 777,5 miljoen euro voor nieuwe initiatieven, waarvan de regering bij de 
opmaak van de begroting besliste ze niet aan te wenden;

• een bedrag van 84,7 miljoen euro aan uitgaven die binnen de globale begrotingsdoel-
stelling twee keer zijn geteld of die verband houden met uitgavenposten buiten de glo-
bale begrotingsdoelstelling27;

• een bedrag van 146 miljoen euro voor het aandeel van buitenlands verzekerde rechtheb-
benden in de uitgaven van de ziekenhuizen, dat bij het RIZIV wordt opgenomen in de 
rubriek “internationale verdragen” (buiten de globale begrotingsdoelstelling);

• de tussenkomst van het RIZIV in de uitgaven voor het Fonds voor Medische Ongevallen 
voor een bedrag van 12,3 miljoen euro;

• een besparing van 52,5 miljoen euro doordat de index later dan verwacht werd over-
schreden.

Als de uitgaven worden vergeleken met het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling 
dat voor de terugbetaling van prestaties beschikbaar was (26.788,6 miljoen euro), bedraagt 
het overschot in 2014 480,5 miljoen euro. Een deel van dat overschot is te verklaren door-
dat sommige maatregelen later dan gepland in werking traden, waardoor de bedragen die 
voor die maatregelen waren begroot, niet volledig zijn besteed (die niet bestede middelen 
worden “gereserveerde bedragen” genoemd). In 2014 bevat het overschot 149,9 miljoen euro 
aan gereserveerde bedragen.

In een aantal partiële doelstellingen werden overschrijdingen vastgesteld voor een totaal 
van 58,6 miljoen euro (o.m. in de rust- en verzorgingstehuizen 29,2 miljoen euro, verpleeg-
kundigen 12,4 miljoen euro en de kinesitherapeuten 4,8 miljoen euro). Deze overschrijdin-
gen zijn het gevolg van het verkeerd inschatten van het effect van een maatregel of trend, of 
het later invoeren van de besparingsmaatregelen.

1.4.2.2 Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
Als de uitgaven voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging hoger liggen dan de 
globale begrotingsdoelstelling, moeten de verzekeringsinstellingen 25 % van dat verschil 
zelf financieren (de zgn. mali). Als de uitgaven daarentegen lager liggen dan de globale 
begrotingsdoelstelling, krijgen de verzekeringsinstellingen 25 % van dat verschil als boni 
(systeem van de financiële verantwoordelijkheid). Die boni komen terecht in het bijzonder 
reservefonds van elke verzekeringsinstelling. De instelling kan dat in de toekomst gebrui-
ken om eventuele tekorten te dekken. Het RIZIV maakt de afrekening als het de rekenin-
gen opmaakt. Gecumuleerd bevatten die bijzondere reservefondsen 628,3 miljoen euro aan 
boni (toestand na de afsluiting van de rekeningen 2011). Door problemen bij de bepaling 
van een nieuwe normatieve verdeelsleutel28 zijn de rekeningen van 2011 de laatste waarvoor 
de boni en mali werden toegekend. Bovendien moet er vanaf de rekeningen 2008 nog een 

27 Zo is de kostprijs voor sommige beleidsmaatregelen met betrekking tot de ziekenhuisverpleging volledig geraamd 
in de partiële begrotingsdoelstelling voor de ziekenhuizen, terwijl die uitgaven (door de financieringswijze) deels 
worden gefinancierd door de federale Staat (en daardoor bij het RIZIV worden opgenomen in een specifieke ru-
briek buiten de globale begrotingsdoelstelling). 

28 Het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot vaststelling van de methode voor de berekening van de normatieve ver-
deelsleutel en de kenmerken van de parameters met het oog op de toepassing van de definitieve financiële ver-
antwoordelijkheid voor het jaar 2008 en de daaropvolgende jaren heeft de berekeningswijze gewijzigd, maar de 
toepassing ervan leidt tot praktische problemen, met een belangrijke vertraging tot gevolg. Voor de rekeningen 
2012 eisen de verzekeringsinstellingen de toepassing van deze nieuwe normatieve verdeelsleutel.
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 correctie worden uitgevoerd: op basis van de definitief vastgelegde normatieve verdeelsleu-
tel en de tijdens het begrotingsjaar werkelijk verrichte prestaties wordt een nieuwe afreke-
ning opgemaakt en wordt het bedrag van de boni en mali definitief vastgesteld29.

Die in 2008 ingevoerde procedure waarbij de boni en mali van de verzekeringsinstellingen 
in twee stappen worden berekend, moest het RIZIV het mogelijk maken de rekeningen van 
de verplichte verzekering vlugger op te maken. In het licht van de achterstand die nu wordt 
vastgesteld, heeft die procedure dus weinig effect gehad.

Voorlopige afsluiting voor 2014
De verzekeringsinstellingen hebben in 2014 370,7 miljoen euro minder uitgaven geboekt 
dan ze mochten besteden30. Dat bedrag moeten ze aan het RIZIV terugstorten.

In werkelijkheid heeft het RIZIV de verzekeringsinstellingen in mei 2015 in het kader van 
die voorlopige afsluiting 454,2 miljoen euro betaald. De verzekeringsinstellingen hadden in 
2014 een teveel aan liquide middelen en hadden daarom al 824,9 miljoen euro teruggestort. 
De verzekeringsinstellingen mogen immers maar een beperkt bedrag aan liquiditeiten aan-
houden (uitgedrukt in de vorm van een liquiditeitscoëfficiënt). Het overtollige bedrag moe-
ten ze op de rekening-courant voor liquiditeitsoverschotten van het RIZIV storten, waar ze 
die middelen later in het begrotingsjaar opnieuw kunnen opvragen om behoeften inzake 
geneeskundige verzorging te dekken.

Aan de verzekeringsinstellingen toe te kennen boni (2012-2014)
Voor de berekening van de boni worden de uitgaven van elke verzekeringsinstelling verge-
leken met haar begrotingsaandeel (d.i. het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling 
dat ze mag gebruiken voor de betaling van verstrekking). Dat begrotingsaandeel wordt 
voor 70 % bepaald op basis van het aandeel van de verzekeringsinstelling in de voorlopige 
uitgaven van de vorige jaren en voor 30 % volgens de laatste vastgelegde normatieve ver-
deelsleutel. Die verdeelsleutel dateert inmiddels van 2007 en werd voor het laatst toegepast 
in 2011.

Voor de bepaling van het begrotingsaandeel wordt geen rekening gehouden met de uitga-
ven die het RIZIV rechtstreeks aan de zorgverleners betaalt. Vanaf 2013 worden bovendien 
ook de gereserveerde bedragen afgetrokken van dat begrotingsaandeel31.

De volgende tabel geeft een raming van de boni voor de verzekeringsinstellingen voor de 
nog niet afgesloten jaren. Die boni zullen bij de definitieve toekenning moeten worden 
gestort in de bijzondere reservefondsen en kunnen alleen worden gebruikt voor de finan-
ciering van latere tekorten.

29 ingevoerd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen.
30 Op basis van de voorlopige afsluiting van de rekeningen in april 2015. 
31 Wijziging van artikel 197, §  3, van de Ziekteverzekeringswet door de wet van 19 maart 2013 houdende diverse be-

palingen inzake gezondheid (i).
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Tabel 12 –  Raming van boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsinstel-
lingen (in miljoen euro)

2012 2013 2014

globale begrotingsdoelstelling 25.627,4 26.676,6 27.861,2

uitgaven die het RiZiV rechtstreeks ten laste 
neemt

-1.319,0 -1.043,1 -1.970,2

gereserveerde bedragen - -63,2 -139,1

Door de verzekeringsinstellingen te beste-
den bedrag

24.308,3 25.151,3 25.752,3

uitgaven van de verzekeringsinstellingen -24.332,9 -24.950,7 -25.520,7

Tegoed/tekort -24,6 200,6 231,6

Aandeel van 25 % dat bij de definitieve afre-
kening naar de bijzondere reservefondsen 
van de verzekeringsinstellingen gaat

-6,1 50,2 57,9

Bron: RIZIV, nota’s van de Algemene Raad nrs. 2014/015 en CGV 2015/019 – Voorschot op de defini-
tieve afsluiting van de rekeningen 2013 en 2014 en nota’s van de Algemene Raad nrs. 2014/038 en CGV 
2015/024 - Financiële verantwoordelijkheid ziekenfondsen – gereserveerde bedragen.

2 Regeringsmaatregelen

2.1 Overzicht

Om ervoor te zorgen dat de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in even-
wicht zijn, heeft de regering zowel naar aanleiding van de begrotingsopmaak (juli en ok-
tober 2013) als bij de begrotingscontrole (maart 2014) maatregelen genomen voor in to-
taal 784,6 miljoen euro32. Die maatregelen bestaan uit besparingen (727,8 miljoen euro), 
maatregelen op het vlak van de ontvangsten (- 23,3 miljoen euro) en technische correcties 
(80,1 miljoen euro)33.

De volgende tabel geeft een verdeling van de maatregelen per stelsel.

Tabel 13 –  Verdeling van de begrotingsmaatregelen per stelsel

Geraamde weerslag

RSZ-globaal Beheer 85,2

RSVZ-globaal Beheer 10,7

RiZiV-geneeskundige Verzorging 681,7

Buiten globaal Beheer 7,0

Totaal 784,6

Bron: Rekenhof (op basis van de gedetailleerde beslissingen bij de begroting)

32 naar aanleiding van de begrotingscontrole 2013 waren ook al maatregelen genomen met een geraamde weerslag 
van 324,1 miljoen euro in 2014. Die maatregelen zijn niet opgenomen in de tabel, omdat ze al zijn verwerkt in de 
ramingen bij ongewijzigd beleid voor 2014 van het monitoringcomité van 13 juni 2013 die de basis vormden voor de 
regeringsbeslissingen van juli en oktober 2013. Die maatregelen worden in dit hoofdstuk wel besproken.

33 De technische correcties zijn meestal aanpassingen van de ramingen waar geen specifieke besparingsmaatregel 
tegenover staat. Ze worden niet besproken in dit hoofdstuk.
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Naast deze maatregelen, die passen in de begrotingsopmaak (of -aanpassing), heeft de rege-
ring ook een plan uitgewerkt om de competitiviteit te versterken (hierna: relanceplan). Dit 
plan is uitgevoerd met de wet van 15 mei 201434. De maatregelen van dat plan die betrekking 
hebben op de sociale zekerheid, worden hier ook behandeld.

2.2 RSZ-Globaal Beheer

2.2.1 Bijdragen
Begrotingsmaatregelen
Door de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden35 wordt vanaf 1 ja-
nuari 2014 de carensdag voor arbeiders afgeschaft. Omdat de werkgever voortaan een ge-
waarborgd loon moet betalen vanaf de eerste ziektedag, stijgen ook de bijdragen op het 
loon (geraamde meerontvangst voor de RSZ: 34 miljoen euro). Als compensatie voor de 
afschaffing van de carensdag worden de structurele bijdragevermindering en de sociale 
maribel voor de non-profitsector verhoogd (geraamde minderontvangst: 80 miljoen euro). 
De RSZ kan geen informatie geven over de werkelijke impact van die maatregel.

Maatregelen uit het relanceplan
Om de aanwerving van laaggeschoolde werknemers te bevorderen, heeft de wet van 
15 mei 2014 de loongrenzen voor de vermindering van de bijdrage voor lage lonen aange-
past. De weerslag van die aanpassing op de bijdragen zit vervat in het geheel van de aange-
geven bijdragen. De RSZ kan geen informatie geven over de impact van die maatregel.

Daarnaast beslist de regering bij de begrotingsopmaak voor 2014 om de vrijstelling van de 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die sommige werkgevers hebben, om te zetten in 
een vermindering van de werkgeversbijdragen met 1 %. Dat zou een bijdragevermindering 
van in totaal 996 miljoen euro tot gevolg hebben. Die maatregel - die bij de RSZ zou worden 
gecompenseerd door een bijkomend bedrag aan alternatieve financiering – werd evenwel 
opgeheven.

2.2.2 RVA
2.2.2.1 Besparingen 2014: dienstencheques
Dienstencheques werden op 1 januari 201436 0,50 euro duurder. Ze kosten nu negen euro 
voor de eerste 400 cheques per persoon of voor de eerste 800 cheques per gezin en tien euro 
daarboven.

Volgens de RVA wordt de regelgeving op de instroom van dienstenschequewerknemers 
sinds 2013 eenvormig en strikt toegepast, wordt de inhouding van vijf euro per dienstenche-
que toegepast in geval van een overtreding, worden administratieve geldboetes toegepast, 
is een profiel ingevoerd om de bedrijven doeltreffender te controleren en werd een reeks 
ingediende cheques afgetoetst aan de RSZ-aangiften en aan de regels voor de erkenning en 
de intrekking van de erkenning van dienstenchequebedrijven.

34 Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.
35 Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, in-

zake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen.
36 Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de 

dienstencheques.
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De uitgaven namen tot 2012 toe met meer dan 10 % per jaar, maar de groei was al aanzienlijk 
vertraagd in 2013 (+2,62 %) als gevolg van die maatregelen en van de stijging van de prijs van 
de dienstencheque op 1 januari. In 2014 daalden de uitgaven voor dienstencheques voor het 
eerst (-1,94 %)37. De maatregelen kunnen de uitgaven inzake dienstencheques afremmen, 
maar de RVA meet niet het effect van elke maatregel apart.

2.2.2.2 Vroeger besliste maatregelen
Bevordering van het actief zoeken naar werk bij jongeren die de school hebben verlaten na het 
schooljaar 2012-2013
Om jongeren aan te sporen werk te zoeken voordat ze recht hebben op een inschakelings-
uitkering, wordt bij twee gesprekken, ten vroegste in de loop van de zevende en de elfde 
maand van hun beroepsinschakelingstijd, geëvalueerd hoe ze naar werk zoeken. Bij een ne-
gatieve evaluatie wordt het recht op inschakelingsuitkeringen met zes maanden uitgesteld. 
Die maatregel, die op 1 augustus 201338 inging, is vanaf 2014 in de uitgaven te voelen. Er werd 
voor 2014 een besparing van 68 miljoen euro verwacht.

Nagenoeg 11.000 jongeren kregen in 2014 een negatieve evaluatie, wat een besparing van 
44,4 miljoen euro heeft opgeleverd. Nagenoeg 15.000 jongeren werden overigens niet op-
geroepen voor de evaluatie in de elfde maand omdat ze sinds meer dan een maand aan het 
werk waren, een beroepsopleiding volgden of met een instapstage bezig waren. De impact 
van de activeringsmaatregel op het gedrag van jongeren die uit de activeringsprocedure 
komen, is moeilijk te ramen. Het is bijgevolg niet mogelijk te becijferen tot welke besparing 
ze leidt.

Bevorderen van het actief zoeken naar werk bij uitkeringsgerechtigden
Er is strikter opgevolgd of werkzoekenden die een werkloosheidsuitkering krijgen, actief 
naar werk zoeken. Zo trad op 9 augustus 2012 een nieuwe activeringsprocedure in werking 
die aanzet om intensiever naar werk te zoeken. Ze is specifiek gericht op de werkzoeken-
den die sinds minstens zes maanden een inschakelingsuitkering genieten en de deeltijdse 
werkzoekenden met behoud van rechten die sinds minstens zes maanden een inkomens-
garantieuitkering krijgen die wordt berekend op basis van een inschakelingsuitkering. Bij 
een negatieve evaluatie wordt het recht op de inschakelingsuitkeringen met zes maanden 
uitgesteld. Dat zou een besparing van 40 miljoen moeten opleveren voor 2014.

De RVA becijferde de weerslag van die maatregel op 43,2 miljoen euro aangezien er in 
2014 10.500 negatieve evaluaties werden toegekend.

2.2.2.3 Harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden (relanceplan)
De opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden werden op 1 januari 201439 gehar-
moniseerd. Omdat de opzeggingstermijnen voor arbeiders onder de oude wetgeving kor-
ter waren dan die voor bedienden, werd in overleg met de sociale partners beslist tijdens 
een overgangsperiode een ontslagcompensatievergoeding toe te kennen aan arbeiders die 

37 Zie hoofdstuk 1, punt 2.2.2.
38 Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 

 59quater/3, 59quinquies/1 en 59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering.

39 Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden in-
zake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen.
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schade lijden door een opzeggingsperiode die volgens de oude regels wordt berekend. De 
vergoeding wordt door de RVA betaald. De ontslagcompensatievergoeding is gelijk aan het 
verschil tussen de opzeggingsvergoeding die de werkgever moet betalen krachtens de vo-
rige wetgeving en de vergoeding waarop de arbeiders recht gehad zouden hebben volgens 
de nieuwe wetgeving. In 2014 was die regeling enkel van toepassing op ontslagen arbeiders 
die minstens twintig jaar bij dezelfde werkgever hebben gewerkt. In 2015 en 2016 wordt die 
regeling uitgebreid tot arbeiders die respectievelijk vijftien en tien jaar bij dezelfde werkge-
ver hebben gewerkt.

Aanvankelijk werd het bedrag van de ontslagcompensatievergoedingen voor 2014 geraamd 
op 57 miljoen euro. De RVA heeft dat bedrag afgezwakt naar 45 miljoen euro. Uiteindelijk 
werd in 2014 40,4 miljoen euro uitgegeven.

2.2.3 Famifed
In juli 2013 heeft de regering beslist om de jaarlijkse en maandelijkse leeftijdstoeslag40 te 
beperken. In 2014 werd met die maatregel 39 miljoen euro bespaard, d.i. 1,3 miljoen euro 
meer dan de initiële raming.

2.2.4 RVP
Beheer van de inning van de bijdrage voor gezondheidszorg van 3,55 %
Sinds 1 januari 2014 beheert de RVP volledig de inning van de bijdrage voor gezondheids-
zorg van 3,55 % op de pensioenen. De RVP heeft het personeel van het RIZIV dat voordien 
deze taak uitvoerde, overgenomen en met het RIZIV een protocol ondertekend. De beheers-
begroting van de RVP kreeg daarvoor een extra krediet van 1,8 miljoen euro, dat overeen-
stemt met de kosten om die nieuwe opdracht uit te voeren.

Door die bijdrage te innen, heeft de RVP in 2014 1,1 miljard euro ontvangsten geboekt41, 
waarvan één miljard werd vereffend ten voordele van het RIZIV-Geneeskundige  Verzorging.

Overdracht van bijdragen aan de RSZPPO
Artikel 43 van de wet van 24 oktober 201142 wijzigt de regels voor de overdracht tussen de 
pensioenstelsels van de overheid en die van de privésector. Vanaf 1 januari 2012 zou de over-
dracht van door de RVP geïnde bijdragen moeten plaatsvinden bij de benoeming in vast 
verband van een contractueel personeelslid en niet wanneer het met pensioen gaat. Eind 
2014 was die maatregel nog steeds niet ingevoerd.

Vooraf moesten de dossiers worden geïdentificeerd waarop die wetswijziging van toepas-
sing is. De werkgroep met vertegenwoordigers van de RSZPPO, Sigedis en de RVP heeft 
zijn werkzaamheden in 2014 afgerond en stelt dat 124.991 dossiers zouden moeten worden 
behandeld.

Om technische en praktische redenen zullen eerst de dossiers worden verwerkt die 

40 De jaarlijkse leeftijdstoeslag is ook gekend als de “schoolpremie”.
41 Het saldo (in december geïnde bijdragen) werd in januari 2015 vereffend.
42 Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 

personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten […] tot wijziging van artikel 1 van de wet van 
5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de open-
bare sector en de privésector, Belgisch Staatsblad van 3 november 2011.
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 automatisch kunnen worden geregulariseerd (46.752 dossiers)43. Die eerste fase zal tot eind 
2017 lopen.

2.3 RSVZ-Globaal Beheer

De maatregelen in het stelsel van de zelfstandigen hebben betrekking op de gezinsbijslag.

In de eerste plaats worden, naar analogie met de besparing in het stelsel van de werkne-
mers, de uitgaven voor de jaarlijkse leeftijdstoeslag (schoolpremie) beperkt. Die maatregel 
leverde in 2014 een besparing op van 3,7 miljoen euro.

De gelijkstelling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen met die voor werknemers, die zou 
ingaan op 1 januari 2014, werd uitgesteld tot 1 juli 2014. Dat leverde voor het RSVZ een be-
sparing op van 11,5 miljoen euro.

Sinds 1 juli 2014 betaalt Famifed de gezinsbijslag. Voor de uitvoering van die taak rekent 
Famifed werkingskosten aan. Die kosten bedragen 4,5 miljoen euro in 2014 en worden door 
het RSVZ betaald.

2.4 RIZIV-Geneeskundige Verzorging

2.4.1 Overzicht van de besparingsmaatregelen
De regering legde in maart en juli 2013 voor 261 miljoen euro aan besparingen op. Daar-
van moest 86 miljoen euro44 worden uitgewerkt door een taskforce bij het RIZIV. Zoals de 
vorige jaren hadden die besparingsmaatregelen vooral betrekking op de honoraria van de 
geneesheren, de farmaceutische verstrekkingen, de verpleegdagprijs en de thuisverpleging. 
De partiële doelstellingen voor die verstrekkingen vertegenwoordigen immers 69,32 % van 
de globale begrotingsdoelstelling. Het respecteren van de globale begrotingsdoelstelling 
hangt dan ook in belangrijke mate van deze deelsectoren af.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle maatregelen per partiële begrotings-
doelstelling, volgens de beslissingen van de regering en van de verdeling van de besparin-
gen op basis van de voorstellen van de taskforce.

43 Het gaat om dossiers die na 1990 werden geopend en waarvoor de werkgever gemakkelijk kan worden geïdentifi-
ceerd.

44 Bij de 50 miljoen euro opgenomen in de notificaties van juli 2013 werd nog 16 miljoen toegevoegd wegens het niet 
aanvaarden van de voorgestelde besparingsmaatregel om de EKG-verstrekkingen in het ziekenhuis af te schaffen 
en 20 miljoen aan maatregelen die al waren opgenomen in de notificaties van maart 2013.
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Tabel 14 –  Overzicht van besparingsmaatregelen, per partiële begrotingsdoelstelling (in miljoen euro)

Partiële begrotingsdoelstelling Beslissing Verdeling na beslissingen  
Task Force

Honoraria geneesheren
— Klinische biologie
— medische verstrekkingen
— Heelkunde
— andere

32,7 40,6
15,0
10,0

0,7

Farmaceutische verstrekkingen
— specialiteiten
— andere

101,8
0,2

101,8
0,2

thuisverpleging   8,0

Verpleegdagprijs  43,0  31,4

audiciens  5,0  5,0

Bandagisten en orthopedisten   2,1

implantaten  20,0  20,0

tandheelkundigen   2,0

Revalidatie 4,0

Dialyse 3,0

Bijzonder solidariteitsfonds 2,0 2,0

te verdelen over verschillende partiële begro-
tingsdoelstellingen

— aanpassing terugbetaling diplomaten
— actieplan betere controle
— maatregelen taskforce

 

11,0

50,0

11,0
12,0

nieuw beleid: Psychiatrisch Forensisch Cen-
trum gent

-4,7  -4,7

Totaal 261,2 264,1

Bron: notificaties maart en juli 2013 begrotingsdocumenten en gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de 
uitgaven van het RIZIV

Uit de analyses van het RIZIV blijkt dat de meeste besparingsmaatregelen het beoogde ef-
fect hebben gehad. Van sommige besparingsmaatregelen is het echter onmogelijk om de 
werkelijke weerslag te bepalen. Dat is onder meer het geval voor de afschaffing van de te-
rugbetaling van uitgaven voor diplomaten (11 miljoen euro) en het actieplan betere controle 
(maatregelen betreffende het correct gebruik, controle en fraude; 12 miljoen euro). De stand 
van zaken met betrekking tot de maatregelen begrepen in de partiële begrotingsdoelstel-
lingen wordt hierna toegelicht.

2.4.2 Overzicht per partiële begrotingsdoelstelling
Maatregelen met betrekking tot de honoraria voor geneesheren
De partiële doelstelling van de honoraria voor geneesheren is vastgesteld op 7.802,2 mil-
joen euro en is daarmee de belangrijkste deelbegroting van de globale begrotingsdoelstel-
ling. De uitgaven blijven 214,5 miljoen euro onder de doelstelling. Binnen de begrotings-
doelstelling van de honoraria voor geneesheren moest 66,3 miljoen euro worden bespaard. 
Een algemene maatregel beperkt de forfaitaire honoraria bij ziekenhuisopname tot 82 % 
als binnen tien dagen na de vorige opname een heropname volgt (geraamde besparing: 
7,3 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen euro in de partiële begrotingsdoelstelling van de 
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ziekenhuizen). De overige maatregelen hadden vooral betrekking op de klinische biologie 
en de medische beeldvorming, sectoren waarvoor de voorbije jaren budgetoverschrijdingen 
werden vastgesteld.

De uitgaven in de deelrubriek van de klinische biologie zijn voor het eerst in vijf jaar ge-
daald en bedragen in 2014 1.243,9 miljoen euro. Ze blijven 36,5 miljoen euro onder de toege-
kende enveloppe van 1.280,4 miljoen euro. Die evolutie kan worden toegeschreven aan de 
uitvoering van de volgende bijkomende besparingsmaatregelen.

• In maart 2013 besliste de regering om de forfaitaire honoraria per voorschrift vanaf no-
vember 2013 te verminderen met 9 %. Bij de opmaak van de begroting 2014 werd de 
besparing voor die maatregel geraamd op 47,5 miljoen euro, d.i. 15,1 miljoen euro meer 
dan wat de regering had vooropgesteld. Als compensatie voor die hogere besparing werd 
vanaf 1 januari 2014 een nieuw forfaitair honorarium ingevoerd voor de laboratoria die 
voldoen aan bepaalde normen op het vlak van de personeelsbezetting en die behoren tot 
een ziekenhuis dat beschikt over een erkend zorgprogramma oncologie (reële uitgave: 
13,0 miljoen).

• Ook werd een regel ingevoerd waardoor de facturatie van forfaitaire honoraria voor kli-
nische biologie bij een ambulante opname op de spoedgevallendienst wordt verboden 
als de patiënt nog diezelfde dag in het ziekenhuis wordt opgenomen (geraamde minder-
uitgave: 6,8 miljoen euro).

Ondanks de daling van de totale uitgaven voor klinische biologie wordt een sterke stijging 
vastgesteld van een aantal specifieke honoraria (o.m. de forfaitaire honoraria per opname 
in een dagziekenhuis (+ 9,8 %) en de uitgaven voor ambulante verstrekkingen opgesomd in 
artikel 24, §  1, van de nomenclatuur45 (+ 5,2 %)).

Ook de uitgaven in de deelrubriek van de medische beeldvorming (1.184,8 miljoen euro) 
bleven onder de toegekende enveloppe (1.201,0 miljoen euro). Naast de tariefaanpassing van 
het honorarium voor coronarografie (besparing 8 miljoen), werd ook in de medische beeld-
vorming het verbod opgelegd om een forfaitair honorarium voor ambulante opname aan 
te rekenen als de patiënt nog dezelfde dag wordt opgenomen (besparing 5,9 miljoen euro).

De maatregel om het onterechte gebruik in de reanimatienomenclatuur te verhinderen 
werd niet uitgevoerd in 2014 (verwachte besparing: 10 miljoen euro). De besparing werd in 
de begroting 2015 verhoogd met 18 miljoen euro.

Maatregelen met betrekking tot de farmaceutische verstrekkingen
De uitgaven van de farmaceutische verstrekkingen blijven 119,1 miljoen euro onder de par-
tiële doelstelling van 4.386,5 miljoen euro. De specifieke maatregelen in de deelrubriek 
van de geneesmiddelen en de trimestriële prijsverlagingen voor geneesmiddelen van die 
deelrubriek46, moesten samen een besparing opleveren van 124,1 miljoen euro. Nieuwe ra-
mingen van het RIZIV geven aan dat de besparing 101,6 miljoen euro zou bedragen, onder 

45 Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984. 
46 Het betreft de jaarlijkse besparing in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van 

de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceutische specialiteiten.
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meer omdat de maatregel voor de tarifering per eenheid (bv. pil, dosis) aan de rusthuizen 
(10 miljoen euro) in 2014 niet is uitgevoerd.

Maatregelen met betrekking tot de thuisverpleging
De partiële doelstelling van de thuisverpleging (1.371,5 miljoen euro) wordt overschreden 
met 12,4 miljoen euro. Nochtans lag de partiële begrotingsdoelstelling voor 2014 meer dan 
6 % hoger dan de uitgaven 2013 en wezen de herziene ramingen niet op een overschrijding. 
De overschrijding is te verklaren door enerzijds een onderschatting van de maatregel in-
zake verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van de 
geneesmiddelen en anderzijds door de laattijdige uitvoering van een besparingsmaatregel, 
gericht op meer controle en sancties, die initieel 8 miljoen euro zou opleveren en waarvan 
de weerslag werd teruggebracht tot 2 miljoen euro. Ook de beheerskosten van de dien-
sten thuisverpleging kenden een niet voorziene groei van 36,1 % (van 24,3 miljoen euro in 
2013 naar 33,1 miljoen euro in 2014).

Maatregelen met betrekking tot de ziekenhuizen (verpleegdagprijs)
De uitgaven voor de verpleegdagprijs (5.709,9 miljoen euro) zijn in 2014 gestegen met 2,5 % 
t.o.v. 2013, terwijl de partiële begrotingsdoelstelling een groei van 5,3 % toeliet. Die geringe 
toename kan gedeeltelijk toegeschreven worden aan de uitgevoerde besparingsmaatregelen:

• een beperking van het bedrag per opname: er werden 332.496 dagen tegen “0 euro” ge-
registreerd, wat een besparing van 7,3 miljoen euro47 oplevert,

• een vermindering van het opnameforfait tot 82 %: er werden 74.840 opnames geboekt 
tegen een verminderd bedrag per opname, wat een besparing van 1,6 miljoen euro op-
levert,

• een vermindering van het forfait voor daghospitalisatie (“miniforfait”) en overheveling 
van deze uitgaven van deelrubriek “daghospitalisatie” naar het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen (10 miljoen euro),

• een vermindering van de budgetten van financiële middelen (d.i. de forfaitaire enve-
loppe voor de ziekenhuizen) met 10 miljoen euro.

Uit een analyse van het RIZIV blijkt ook dat het aantal verpleegdagen in 2014 is gedaald met 
4 % ten opzichte van 2013. In 2012 en 2013 bedroeg de daling resp. 0,3 % en 1,5 %.

Maatregelen met betrekking tot de audiciens
Om de stijging van de uitgaven te beperken besliste de regering om de prijs van de hoorap-
paraten te verminderen en zo 5 miljoen euro te besparen. Deze maatregel werd niet uit-
gevoerd in 2014: de eerste beslissingen over de toegelaten maximumprijs zijn genomen in 
maart 2015. Dat uitstel verklaart dat de partiële begrotingsdoelstelling (55,4 miljoen euro) 
in 2014 met 1,8 miljoen euro werd overschreden.

Maatregelen met betrekking tot de bandagisten en orthopedisten
Door de indexering van de verstrekkingen uit te stellen tot 1 juli 2014 werd 2,1 mil-
joen euro bespaard. De indexering werd pas toegestaan na de invoering van een grotere 

47 De besparing slaat alleen op het aandeel van het RiZiV in de uitgaven voor de ziekenhuizen (77,23 %). Het feit dat 
voorgenomen besparingen in de uitgaven voor de verpleegdagprijs vaak voor het volledige bedrag worden be-
groot bij het RiZiV, maakt een correcte vergelijking tussen de uitgaven en de begroting echter moeilijk.
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 prijstransparantie van de producten, afleveringserelonen en algemene kosten die de be-
voegde overeenkomstencommissie uitwerkt.

Maatregelen met betrekking tot de implantaten
De opgelegde besparing van 20 miljoen euro werd gerealiseerd door de tarieven voor alle 
verstrekkingen te verminderen met 3,08 % (met uitzondering voor de implanteerbare hart-
defibrillatoren en herlaadbare neurostimulatoren).

Maatregelen met betrekking tot de tandheelkundigen
Aan de tandheelkundigen werd een besparing opgelegd van 2 miljoen euro. Door een latere 
invoering van de tariefaanpassing van bepaalde verstrekkingen bleef de besparing beperkt 
tot 1,3 miljoen euro.

Maatregelen met betrekking tot de revalidatieverstrekkingen
Door de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de materiaalkosten voor nach-
telijke ademhalingshulp en slaapapneu aan te passen, kon in 2014 4 miljoen euro worden 
bespaard.

Maatregelen met betrekking tot de verstrekkingen voor dialyse
De besparing in de forfaits voor hemodialyse werd geraamd op 3 miljoen euro. Omdat de 
aanpassing van die forfaits later dan gepland is doorgevoerd, daalt de weerslag van die be-
sparing tot 0,5 miljoen euro.

3 Strijd tegen de sociale fraude

De strijd tegen sociale fraude kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan plannen 
en actoren. Die verscheidenheid schaadt soms de samenhang van de maatregelen die wor-
den uitgevoerd.

Het Rekenhof stelt vast dat er nog steeds geen globale en volledige gegevens zijn om de 
budgettaire en financiële weerslag van die maatregelen te kunnen weergeven.

De regering heeft voor 2014 weinig specifieke maatregelen aangekondigd. Het Rekenhof 
heeft daarom een aantal maatregelen opgevolgd die het in zijn vorige Boek over de Sociale 
Zekerheid had becommentarieerd48.

3.1 Uitvoering van de maatregelen van vóór 2014

3.1.1 Informatiestromen tussen het RIZIV en de verzekeringinstellingen
Vanaf 1 januari 2015 moeten de verzekeringsinstellingen het RIZIV elk kwartaal informa-
tie bezorgen over de oorzaken van de onverschuldigde betalingen, de omvang en het te-
rug te vorderen bedrag. Zij moeten ook opgeven welk bedrag aan uitkeringen niet wordt 

48 Voor enkele maatregelen waren er geen nieuwe ontwikkelingen in 2014, o.m. de maatregelen in het kader van de 
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor de terugvordering van onterechte betalingen, de respon-
sabilisering van de behandelende en de adviserende geneesheren, een betere inning bij dienstenchequebedrijven 
via een dwangbevel, de strijd tegen fraude met vergoedingen naar aanleiding van de beëindiging van een arbeids-
overeenkomst en de strijd tegen fictieve adressen.
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 teruggevorderd en wat de reden is voor die niet terugvordering (bv. omdat de bepalingen 
van het Handvest van de Sociaal Verzekerde van toepassing zijn).

3.1.2 Controle a posteriori van abnormale loonschommelingen
Vanaf 1 april 2013 gaat de RSZ bij de controle van de werkgeversaangiften na of er geen ab-
normale loonschommelingen zijn. Die controle wil onder meer ernstige fouten in de werk-
geversaangiften opsporen, potentiële frauduleuze werkgevers detecteren en lage of sterk 
dalende bezoldigingen identificeren (wat erop kan wijzen dat een deel van het loon in het 
zwart wordt betaald).

De resultaten van deze controle worden aan de inspectiedienst van de RSZ bezorgd.

3.1.3 Invoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de RSZ
In het kader van de strijd tegen de sociale fraude is het stelsel van de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid verruimd naar de kinderopvang, de bewakings- en/of toezichtsdiensten en 
de vleessector. Om niet meer hoofdelijk aansprakelijk te zijn, moeten opdrachtgevers in 
die sectoren bij de RSZ een aangifte van werken indienen als zij voor sommige werken een 
beroep doen op aannemers of onderaannemers. Als de aannemer of onderaannemer nog 
RSZ-bijdragen verschuldigd is, moet de opdrachtgever 35 % inhouden op de factuur en dat 
bedrag aan de RSZ storten49.

De onderzoeken van de inspectiedienst van de RSZ inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid 
(zowel voor de bouwsector als voor de andere sectoren) hebben in 2014 48,1 miljoen euro 
aan bijkomende ontvangsten opgeleverd.

3.1.4 Uitbreiding van de “derde invorderingsweg”
Via de “derde invorderingsweg” kan de RSZ aan schuldenaars (werkgevers) met tijdelijke 
betalingsmoeilijkheden een minnelijk afbetalingsplan toestaan en op die manier een ge-
rechtelijke vervolging (met de bijhorende kosten) vermijden. Voortaan hoeft de werkgever 
daarvoor geen aanvraag meer te doen.

Om de dossiers te beheren en de naleving van de termijnen van de afbetalingsplannen te 
kunnen opvolgen, heeft de RSZ bijkomend personeel aangeworven. In 2014 heeft de RSZ 
door de betere opvolging van de dossiers 85 % van de verschuldigde bijdragen met een min-
nelijk afbetalingsplan ook daadwerkelijk geïnd (in 2013 was dat nog 80 %).

3.1.5 Snellere verwerking van de rapporten van de Sociale Inspectie
Omdat de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid steeds meer verslagen aan de 
RSZ bezorgt en de RSZ die binnen drie maanden moet verwerken, werd in 2013 bijkomend 
personeel in dienst genomen.

In 2014 behandelde de RSZ 94 % van de onderzoeksverslagen van de Sociale Inspectie van 
de FOD Sociale Zaken binnen de termijn van drie maanden, tegenover 90 % in 2013.

49 Voor een uitgebreide toelichting bij het systeem van de hoofdelijke aansprakelijkheid in de sociale zekerheid, zie 
Rekenhof, “RSZ: hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding op de factuur in het kader van de sociale schulden”, 
Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, p. 203-218. ter beschikking op www.rekenhof.be. 
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3.1.6 Strijd tegen schijnzelfstandigen
Om de fraude met schijnzelfstandigen beter te kunnen aanpakken, zijn in de wetgeving 
algemene criteria vastgelegd om te beoordelen of een (weerlegbaar) vermoeden van schijn-
zelfstandigheid bestaat50. Die criteria zijn in 2013 aangevuld met specifieke reglementaire 
bepalingen voor verschillende sectoren. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat ook de recht-
banken de herkwalificatie van een opdracht als zelfstandige in een arbeidsovereenkomst, 
kunnen toetsen aan duidelijkere criteria, wat het aantal vonnissen moet beperken waarbij 
de RSZ de procedure verliest.

De controle op de aard van de arbeidsrelatie (en de eventuele herkwalificatie ervan) maakt 
deel uit van de algemene controletaken van de inspectiedienst van de RSZ. Over de bijko-
mende opbrengst voor de RSZ zijn geen afzonderlijke cijfers beschikbaar.

3.1.7 Gemengde cel
De “gemengde cel” die in 2012 werd opgericht, is samengesteld uit analisten (een politie-
agent en vier sociaal inspecteurs die naar de federale politie zijn gedetacheerd). Aanvanke-
lijk51 had ze een ondersteunende opdracht. De opdracht werd in 2014 geheroriënteerd naar 
het grondig onderzoeken van ingewikkelde dossiers met aanwijzingen van georganiseerde 
misdaad en grootschalige fraude. Dat specifieke werk is bedoeld om de opdrachten van de 
sociale-inspectiediensten aan te vullen en nieuwe onderzoeksmethodes te valideren.

De samenwerking van de cel met de verbindingsmagistraat die de socialefraudedossiers 
moet opvolgen (bij het federale parket), moet de oriëntatie van bepaalde steun- en analy-
seaanvragen bij de cel vergemakkelijken en de mogelijkheid bieden de vorderingen van de 
arbeidsauditoraten beter te coördineren.

Er zijn geen indicatoren waarmee de weerslag van het werk van die cel kan worden geëva-
lueerd. Eind 2014 had de gemengde cel vijftien administratieve en juridische dossiers met 
aanwijzingen van ernstige en georganiseerde sociale fraude geanalyseerd.

3.1.8 E-pv
Het “e-pv”-project moet op middellange termijn het gebruik van een eenvormig model van 
elektronisch proces-verbaal door alle inspectiediensten veralgemenen en het aanleggen 
van een databank die nuttig is voor alle actoren van de strijd tegen de sociale fraude52.

In 2014 hebben de inspectiediensten van het RIZIV en het RSVZ zich bij de vijf inspec-
tiediensten aangesloten die het “e-pv”53 al gebruiken. Het aantal elektronische processen-
verbaal is op die manier gestegen naar 10.969 terwijl het er in 2011, het opstartjaar van de 
maatregel, 7.966 waren.

50 titel Xiii van de programmawet van 27 december 2006, zoals gewijzigd door de wet van 25 augustus 2012.
51 De gemengde cel heeft tot in 2013 oriëntatie- en focuswerk uitgevoerd om de arrondissementscellen voor groot-

schalige controles in een sector (bv. schoonmaak) te organiseren. 
52 Deze database zal niet enkel voor de sociale inspecteurs nuttig zijn, maar ook voor de directies van de inspec-

tiediensten, voor het openbaar ministerie, voor de instellingen die toelagen toekennen, voor de directie van de 
administratieve geldboeten van de FOD Werk. 

53 RSZ, inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, inspectie van de FOD Werk, RVa, gewestelijke directies toezicht op 
het Welzijn op het Werk van de FOD Werk. 
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Door gebruik te maken van het e-pv:
• konden de diensten doeltreffender en gerichter optreden (opstellen van informatie en 

algemene statistieken waarmee het misdaadbeleid kan worden georiënteerd, samen-
stelling van de historiek van een overtreder beschikbaar voor het Openbaar Ministerie 
enz.);

• kunnen de administratieve geldboeten doeltreffender worden opgevolgd; 
Het aantal boetes is gestegen van 2.481 in 2011 naar 4.384 in 2014. Daardoor is ook het 
genotificeerde bedrag met 50 % gestegen, tot 6,9 miljoen euro. Er kon een personeels-
lid worden ingezet voor het wegwerken van de achterstand bij de verwerking van de 
dossiers. De FOD Sociale Zekerheid heeft bovendien geraamd dat de invoering van die 
maatregel 120.000 euro aan allerhande administratieve kosten bespaard heeft;

• kunnen alle aangesloten diensten alle processen-verbaal raadplegen.

3.1.9 Werkgroep Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
In 2012 werd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gevraagd een stand van zaken 
op te maken van de informatiestromen over de gerechtigden op een sociale uitkering en die 
informatiestromen verder te ontwikkelen54. Die werkgroep heeft in 2013 noch in 2014 verga-
derd. De administratie maakt gewag van bilaterale technische vergaderingen tussen de ver-
schillende betrokken instellingen om de lijst met datastromen die in 2012-2013 werd geactu-
aliseerd voor het analytisch benutten van de gegevens (datamining) grondiger uit te werken.

3.1.10 RVP en inkomensgarantie voor ouderen
De inkomensgarantie (IGO) is een uitkering die wordt toegekend aan ouderen die te weinig 
middelen hebben om te kunnen overleven. Wanneer de inkomsten van de  IGO-gerechtigden 
eventueel stijgen (erfenis, verborgen onroerende goederen enz.), wordt ze niet meer toege-
kend. De RVP kan die maatregel enkel doeltreffend toepassen als hij snel en systematisch 
wordt geïnformeerd over de veranderingen in de taxatie van de begunstigde ingevolge de 
evolutie van zijn inkomsten. Die informatie moet worden verstrekt door de FOD Financiën.

Het koninklijk besluit dat een betere gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de 
RVP invoert, is pas op 1 januari 2014 in werking getreden. Het kon gedurende dat jaar niet wor-
den uitgevoerd. De FOD Financiën heeft de veranderingen in de taxatie voor de begunstigde 
van de IGO niet automatisch kunnen verstrekken. De besparingen gepland voor 2014 (24 mil-
joen euro) konden niet worden gerealiseerd, net zo min als in 2013 (12 miljoen euro) 55.

3.1.11 Sociaal statuut van de zelfstandigen
Fictieve aansluitingen
Door fictieve aansluitingen op te sporen wil de overheid onregelmatige begunstigden van de 
sociale zekerheid van een andere lidstaat van de Europese Unie identificeren56. De regering 
heeft daarom de aansluitingsprocedure vanaf 2014 verstrengd. Onderdanen van landen 
van de Europese Unie die een zelfstandige activiteit in België willen uitoefenen, moeten 

54 Het was de bedoeling een overzicht te maken van de bestaande gegevens, een lijst op te stellen van risicofacto-
ren bij de toekenning van sociale prestaties, een lijst op te stellen van te ontwikkelen gegevenskruisingen, en de 
staatssecretaris te adviseren over de haalbaarheid van een universeel dataminingsysteem voor al wie een sociale 
uitkering ontvangt. 

55 De RVP kan een gegevensbank van de FOD Financiën geval per geval raadplegen, maar op die manier kan de infor-
matie niet doeltreffend overgedragen worden. 

56 Het gaat om onderdanen die zich als (beginnende) zelfstandige aansluiten om een verblijfsvergunning of uitkerin-
gen in België te krijgen. 
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 voortaan vooraf (door middel van een vragenlijst) aantonen dat hun beroepsactiviteit effec-
tief bij een sociaal verzekeringsfonds is aangegeven. Het RSVZ beschikt over drie maanden 
om de inschrijving te bevestigen of te schrappen57. Het RSVZ heeft in 2014 1.410 schrappin-
gen uitgevoerd, d.i. een stijging met 45 % ten opzichte van 2013 op een totaal van 4.565 in-
gediende aanvragen.

De opbrengst van die maatregelen wordt vooral beoordeeld in termen van besparingen 
voor de stelsels die sociale prestaties leveren op basis van de inschrijving in het statuut 
van de zelfstandigen. Het RSVZ raamde de besparing in 2014 op 13,8 miljoen euro voor de 
OCMW’s en op 1,6 miljoen euro voor het stelsel van de kinderbijslag.

Voor fictieve aansluiting kan ook een administratieve boete worden opgelegd58, gelijk aan 
het bedrag van de driemaandelijkse voorlopige bijdrage die een zelfstandige bij het begin 
van zijn activiteit betaalt, namelijk 659,61 euro.

In 2014 werden 1.215 dossiers van vermoedelijke fictieve aansluiting aan het RSVZ overge-
zonden, waarvan 338 dossiers voldeden aan de voorwaarden om een administratieve boete 
op te leggen. Het verschil tussen het aantal geopende dossiers en de dossiers die aanleiding 
geven tot een geldboete wordt verklaard door de moeilijkheid om alle elementen die de 
overtredingen vormen, te verzamelen59.

In 2014 werd een bedrag van 56.000 euro geboekt, waarvan 40.000 euro effectief werd ge-
ind in dat jaar60.

Grensoverschrijdende fraude
De strijd tegen frauduleuze detacheringen wordt gevoerd in het kader van gezamenlijke 
operaties (inspectiediensten RSZ, Controle van de Sociale Wetten, RSVZ en FOD). Het is 
moeilijk de ontvangsten op te volgen omdat de resultaten niet gecentraliseerd geboekt wor-
den.

Het Rekenhof heeft geen cijfers ontvangen voor 2014.

Onterechte cumulatie met een werkloosheidsuitkering
Het RSVZ en de RVA willen via een betere samenwerking de onterechte cumulatie van een 
werkloosheidsuitkering met een inkomen als zelfstandige in bijberoep bestrijden.

Het RSVZ kan de overtreder op basis van de uitsluitingsbeslissingen die de RVA meedeelt 
inschrijven als zelfstandige in hoofdberoep.

57 Door de aansluiting kan men een verblijfsdocument voor België verkrijgen en prestaties van sociale bijstand en 
geneeskundige verzorging genieten. Wanneer de aansluiting door het RSVZ geschrapt wordt, zal de begunstigde 
België moeten verlaten. De beslissing wordt meegedeeld aan de dienst Vreemdelingenzaken. 

58 artikel 42 van de programmawet van 27 december 2012.
59 Bij hun aansluiting was een groot deel van die personen wel degelijk ingeschreven in het rijksregister van de na-

tuurlijke personen in de zin van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke 
personen; die inschrijving verhindert de toepassing van de boete wegens fictieve aansluiting zoals momenteel 
gedefinieerd in artikel 17bis, §  1 bis, van koninklijk besluit nr. 38. Er zou een aanpassing van de wet worden overwo-
gen. 

60 Die boetes hebben enkel betrekking op de gevallen met een grensoverschrijdend karakter.
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Het Rekenhof heeft geen cijfers ontvangen voor 2014.

Koepel sociale fraude
Het RSVZ heeft in 2013 de ‘koepel sociale fraude’ opgericht. Het is een overlegplatform 
waarvan de leden de diensten vertegenwoordigen die zijn betrokken bij de voorkoming 
en de behandeling van de fraudegevallen. De koepel vergadert elke maand. Hij wil het op-
sporen van fraude optimaliseren door de interne acties te coördineren en door te zorgen 
voor een coherente aanpak en opvolging. Er is een activiteitenverslag gepland, maar nog 
niet beschikbaar.

3.2 Maatregelen genomen in 2014

De regering had voorzien in “bijkomende materiële en wettelijke middelen om de strijd tegen 
de sociale fraude verder op te voeren, zowel aan inkomstenzijde (bijdragen, zwartwerk...) als 
aan uitkeringszijde (onterechte tegemoetkomingen)”61. Ze had ook te kennen gegeven dat ze 
de bestraffing van mededaders van sociale fraude wilde versterken en harmoniseren.

Die intenties werden vertaald in de volgende maatregelen:

• drie inspectiediensten (RSZ, Sociale Inspectie en Controle van de Sociale Wetten) kre-
gen meer personeel, zodat het personeelsbestand op het niveau van 2013 kon worden 
gehandhaafd;

• er werd meer ingezet op datamining dankzij de middelen voor de ontwikkeling van de 
Oasis-toepassing. Daarmee kunnen de waarschuwingssignalen die door datamining 
aan het licht worden gebracht (mogelijke fraudegevallen) gepreciseerd worden en kan er 
een graad van relevantie aan worden toegekend62;

• de registraties op de werf die vanaf april 2014 in werking moesten treden, zijn pas in sep-
tember gestart. Ze hebben betrekking op vastgoedwerken van minimum 800.000 euro 
excl. btw. Het is de bedoeling te weten wie er allemaal op de werf aanwezig is en de frau-
duleuze tewerkstelling en clandestiene onderaanneming een halt toe te roepen.

De verstrenging van de straffen van mededaders moet nog worden geïmplementeerd.

3.3 Plannen voor de strijd tegen de sociale fraude

De vorige regering heeft in mei 2012 een plan voor de strijd tegen de sociale fraude goedge-
keurd. Het plan kondigde een geheel van maatregelen aan die in de loop van de regeerperio-
de moesten worden uitgevoerd. De staatssecretaris heeft een semestrieel opvolgingsverslag 
opgesteld over de vorderingen ervan63.

Het Rekenhof heeft niet kunnen achterhalen of er opvolgingsverslagen voor 2014 bestaan.

61 Cf. Algemene Toelichting, eerste deel, hoofdstuk 4, “Het sociaal beleid”.
62 met de Oasis-toepassing die vier inspectiediensten (CSW, Si, RSZ en RVa) gebruiken, kunnen gegevens op velerlei 

manieren worden gekruist en kunnen alarmbellen worden ingesteld om tegemoet te komen aan de controledoel-
stellingen van de betrokken diensten. De toepassing verstrekt gegevens voor de sectoren van de bouw, de schoon-
maak, het vervoer en de grote ondernemingen. 

63 Opvolgingsverslag 1 werd gepubliceerd in januari 2013 en opvolgingsverslag 2 in september 2013. in mei 2014 was 
een ontwerp van opvolgingsverslag 3 in voorbereiding, maar het werd niet gepubliceerd. 



60

De nieuwe regering heeft daarnaast op 28 november 2014 een specifiek plan “sociale dum-
ping” goedgekeurd. Het is opgebouwd rond vier hoofdlijnen64 en neemt maatregelen over 
die de vorige regering in 2014 had uitgewerkt en kondigt nieuwe maatregelen aan.

Het Rekenhof heeft geen informatie verkregen over het opstellen van een opvolgingsverslag.

3.4 Bijdrage van de inspectiediensten aan de uitvoering van de maatre-
gelen

3.4.1 Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) legt in een jaarverslag enerzijds over-
zichtsgegevens voor van de financiële resultaten van de bijdragen van de inspectiediensten 
van de FOD’s en van de OISZ in de strijd tegen de sociale fraude en anderzijds niet-financi-
ele resultaten van de arrondissementscellen65 waarvan de SIOD het werk coördineert.

De resultaten vermelden zonder onderscheid de resultaten van de oude maatregelen, van de 
lopende maatregelen en van de nieuwe begrotingsmaatregelen. Ze zijn partieel en moeten 
omzichtig worden geïnterpreteerd, om verschillende redenen:

• De gegevens vermelden enkel de activiteiten van de inspectiediensten in verband met 
het plan van de SIOD.

• De acties van de arrondissementscellen worden niet omgezet in financiële resultaten 
(dossiers waarvoor een gerechtelijke procedure loopt).

• Enkel de terug te vorderen hoofdsom wordt vermeld. De “bijkomende” bedragen, zoals 
de boeten en verhogingen, worden niet in de resultaten vermeld.

• De cijfers vermeld in het jaarverslag zijn slechts regularisatievoorstellen en geen effec-
tief ingevorderde bedragen.

Bovendien kunnen de tools de geïnde bedragen niet reconciliëren met de regularisatievoor-
stellen.

Uit de resultaten 2014 blijken enkele belangrijke evoluties ten opzichte van het dienstjaar 
2013:

• Het terug te vorderen totaalbedrag van de financiële regularisaties in het kader van de 
ambtshalve onderworpen bezoldigingen (99,4 miljoen euro) is gestegen met 91 %, d.i. 
47 miljoen euro meer dan in 2013.

• Het terug te vorderen totaalbedrag “strijd tegen de grensoverschrijdende fraude” 
(7,9 miljoen euro) is gedaald met 88,5 %, d.i. 61 miljoen euro minder dan in 201366.

64 grotere betrokkenheid van de inspectiediensten, verzwaring van de sancties in geval van niet-betaling van het mi-
nimumloon, aanpassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten, goedkeuring van specifieke maatregelen 
voor de vervoersector. 

65 Die cellen groeperen sociale controleurs die elk specifieke competenties hebben die samen een meer doeltreffende 
aanpak van bepaalde verschijnselen mogelijk maken. 

66 De SiOD heeft in 2013 een zeer groot dossier afgerond van een georganiseerd crimineel netwerk. Het bedrag van 
15,6 miljoen euro in 2012 is in 2013 gestegen tot 68 miljoen euro en opnieuw gezakt tot 7 miljoen euro in 2014. 
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3.4.2 Inspectiedienst van de RSZ
Naar aanleiding van zijn onderzoeken bij de werkgevers heeft de inspectiedienst van de 
RSZ in 2014 regularisaties van bijdragen voorgesteld voor een bedrag van 183 miljoen euro. 
Dat bedrag bevat invorderingen die niet noodzakelijk het gevolg zijn van frauduleus gedrag.

In het kader van fraudeonderzoeken heeft de inspectiedienst in 2014 72,8 miljoen euro aan 
regularisaties van bijdragen voorgesteld. De onderzoeken in het kader van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid hebben in 2014 tot 48,1 miljoen euro bijkomende inhoudingen van bij-
dragen opgeleverd.

Zoals in 2013 heeft het TADT-team (transversaal orgaan van de RSZ voor de opsporing van 
fraude) zich in 2014 gericht op de detectie van een aantal invorderingsrisico’s en fraudege-
vallen. Voorts werd in 2014 volop ingezet op de ontwikkeling van een systeem van datami-
ning in het kader van het actieplan over sociale dumping.

Het TADT-team werkt ook mee aan de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen 
door proactief fraudetoetsen uit te voeren. Het doel van deze acties is mogelijke misbruiken 
vooraf op te sporen en te verhelpen.

3.4.3 Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV (DAC)
Het RIZIV zet de datamatching van de invaliditeitsuitkeringen met niet-toegestane activi-
teiten of verbrekingsvergoedingen voort. Deze acties leidden in 2014 tot een terugvordering 
van 261.040,4 euro (tegenover 325.000 euro in 2013). Het aantal gevallen van verboden cu-
mulatie dat de verzekeringsinstellingen niet vaststellen of slecht beheren, blijft dalen. Dat 
wijst op betere procedures bij de verzekeringsinstellingen. Het percentage fouten dat de 
DAC vaststelt ten opzichte van het aantal onderzochte dossiers ligt echter nog altijd hoger 
dan 10 %, zodat de dienst waakzaam blijft en deze controles ook in de toekomst verder zal 
blijven uitvoeren.

De DAC controleert de cumulatie van invaliditeitsuitkeringen met een niet-toegestane en 
niet-aangegeven activiteit ook op basis van klachten, aanvragen tot onderzoek door derden 
(verzekeringsinstellingen, andere diensten van het RIZIV en arbeidsauditoraten) of proces-
sen-verbaal van andere inspectiediensten. De DAC stelde in 23 % van de gevallen vast dat 
uitkeringen moesten worden teruggevorderd, voor een totaal bedrag van 2.104.095,88 euro 
in 2014. Door de implementatie van een nieuwe gegevensstroom tussen het RIZIV en de 
verzekeringsinstellingen wil het RIZIV een beter beeld krijgen van de bedragen die de ver-
zekeringsinstellingen werkelijk terugvorderen.

In 2014 heeft het RIZIV in het kader van de strijd tegen de domiciliefraude67 212 vaststellin-
gen gedaan, waarbij 55 gerechtigden hun recht verloren op de verhoogde tegemoetkoming 
voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen, en 157 gerechtigden invaliditeits-
uitkeringen moesten terugbetalen voor een totaal van 518.061,20 euro.

67 uitvoering van de omzendbrief 17/2013 van de procureurs-generaal. Het gaat hier alleen om de vaststellingen van 
het RiZiV; over de globale resultaten van de strijd tegen de domiciliefraude zijn geen resultaten beschikbaar (zie 
ook punt 3.1.11 van dit hoofdstuk).
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In 2014 hebben de DAC en andere openbare instellingen van sociale zekerheid zich burger-
lijke partij gesteld in een correctioneel proces dat op 14 november 2014 van start is gegaan. 
Vijftien personen worden ervan beschuldigd een fraudesysteem te hebben opgezet van on-
rechtmatige onderwerpingen aan de sociale zekerheid. De openbare instellingen van soci-
ale zekerheid eisen een schadevergoeding van 20,2 miljoen euro68.

3.4.4 Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV (DGEC)
De DGEC voert naast informatiecampagnes voor de zorgverleners ook evaluatieprojec-
ten uit om na te gaan of de terugbetaalde verstrekkingen volgens de reglementering en 
de richtlijnen voor goede medische praktijken werden voorgeschreven of uitgevoerd. Deze 
evaluaties kunnen dan leiden tot verdere controle-activiteiten die uitmonden in terugvor-
deringen. Deze evaluaties en de bijbehorende aanbevelingen hebben ook een positieve im-
pact op de uitgaven in volgende jaren. In 2014 werden de evaluatieonderzoeken van de 
spoeddiensten en de orthopedische heelkunde afgerond en werden controles uitgevoerd in 
de tandheelkunde, de anesthesiologie en een aantal specifieke nomenclatuurcodes.

De DGEC heeft in 2014 een thematisch onderzoek uitgevoerd over fraude en misbruik in de 
thuisverpleging. Hij stelde 133 overtredingen vast, die leidden tot een terugvordering van 
2.382.827 euro. De overtredingen betroffen het aanrekenen van niet-verrichte prestaties 
of niet-conforme aanrekeningen. De DGEC heeft in 2014 ook 1.122 individuele onderzoe-
ken afgerond, waarvan 462 dossiers werden afgesloten zonder verder gevolg (bv. omdat de 
DGEC niet bevoegd was). Het aantal vastgestelde overtredingen in de onderzochte dossiers 
(635.325) bleef ongeveer gelijk ten opzichte van 2013 (639.145). Als gevolg van de individuele 
onderzoeken hebben de zorgverleners spontaan 3,58 miljoen euro terugbetaald.

Op basis van de vonnissen van de bij de DGEC ingestelde administratieve rechtscolleges 
(kamers van eerste aanleg en kamers van beroep) werd respectievelijk 2,82 miljoen euro 
(kamers van eerste aanleg) en 3,27 miljoen euro (kamers van beroep) teruggevorderd.

3.4.5 Cel Sociale Fraude van Famifed
Het kadaster van de kinderbijslag en de administratieve en financiële controle van Famifed 
op de kinderbijslagfondsen zijn de eerste stappen in de detectie van fraude met gezinsbijslag.

In 2013 richtte Famifed een cel Sociale Fraude op met twee medewerkers. De cel verzamelt 
van gegevens over fraude, spoort fraudemechanismen op en analyseert ze, ontwikkelt proce-
dures in de strijd tegen sociale fraude (bv. via omzendbrieven aan de kinderbijslagfondsen) en 
wisselt informatie uit met andere diensten. In 2014 heeft ze 258 dossiers behandeld voor een 
totaal bedrag van 977.145 euro. Hiervan werd 384.791 euro effectief teruggevorderd.

Daarnaast voert de dienst Sociaal Toezicht van Famifed controles uit bij de verzekerden. In 
2014 werden bij 484 controles onregelmatigheden vastgesteld. Het grootste deel van die on-
regelmatigheden had betrekking op fictieve domicilies of situaties waarbij een of meerdere 
kinderen niet meer in het gezin van de bijslagtrekkende verblijven.

68 Op 23 maart 2015 heeft de correctionele rechtbank van Brussel in dit dossier twaalf veroordelingen uitgesproken. 
Ook is aan de openbare instellingen van sociale zekerheid een schadevergoeding toegekend. 
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3.4.6 Inspectiediensten van de RVA
De RVA probeert fraude (onterechte betalingen van uitkeringen, misbruik van het dien-
stenchequesysteem, zwartwerk enz.) voornamelijk via preventieve controles te bestrijden. 
Daartoe kruist de RVA diverse eigen databanken en wisselt hij gegevens uit met databan-
ken van andere OISZ om meer gericht misbruiken op te sporen. Dat preventieve deel werd 
in 2014 versterkt door de nauwere samenwerking van de uitbetalingsinstellingen om de 
cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid te 
vermijden net zoals valse of onjuiste verklaringen inzake het domicilie, de nationaliteit en 
de gezinssamenstelling69.

De controles a posteriori blijven echter een nuttig instrument in de strijd tegen fraude. 
Zo blijkt uit controles door de RVA dat de dienst in 2014 onterecht 11,9 miljoen euro heeft 
uitgekeerd (tegenover 13,5 miljoen euro in 2013) omdat werklozen hun RVA-uitkering cu-
muleerden met een andere vergoeding.

In het kader van de strijd tegen domiciliefraude (controle van de werkelijke woonplaats en 
van de gezinstoestand) hebben de controles geleid tot een terug te vorderen bedrag van 
36,8 miljoen euro (tegenover 33 miljoen euro in 2013).

De fraudebestrijding in de sector van de dienstenchequebedrijven is in 2014 voortgezet. 
Hoewel die bevoegdheid op juridisch vlak sinds 1 juli 2014 naar de gewesten is overgeheveld, 
heeft de RVA zijn controleactiviteiten in dat vlak voortgezet in afwachting dat de gewesten 
de controleopdracht overnemen70. Naar aanleiding van 964 controles van dienstencheque-
bedrijven in 2014 werden terugvorderingen voor 23,9 miljoen euro genotificeerd (tegenover 
21,9 miljoen euro in 2013).

69 De uitbetalingsinstellingen controleerden al de nationaliteit, het adres en de gezinssamenstelling bij de invoering 
van een eerste aanvraag. Sinds 1 april 2014 moeten ze verifiëren of de gegevens die de sociaal verzekerde aangaf, 
overeenstemmen met de gegevens van het rijksregister, en dat telkens als hij zijn dossier wijzigt. De uitbetalings-
instellingen ontvangen sinds juli 2014 mutatieboodschappen van het rijksregister met betrekking tot de natio-
naliteit of de wijziging van het adres van de werkzoekende; ze moeten nagaan of deze een invloed hebben op de 
toestand die de werkgever het laatst heeft aangegeven. tot slot worden de wijzigingen in de gezinssamenstelling 
in oktober 2014 aan die controles toegevoegd.

70 Sectie 3 van het protocol tussen de federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de 
Duitstalige gemeenschap, het Vlaams gewest, het Waals gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Fran-
se gemeenschapscommissie houdende de verbintenissen in verband met de overdracht van de bevoegdheden 
inzake werkgelegenheidsbeleid uitgeoefend door de RVa aan de gemeenschappen en de gewesten.  
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Hoofdstuk 3

Alternatieve financiering
1 Inleiding

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid bestaat in de financiering van de so-
ciale zekerheid door middel van een deel van de fiscale ontvangsten.

In 2014, werd 16.409,8 miljoen euro71, d.i. 17,50 %, van de totale fiscale ontvangsten van de 
federale Staat, toegewezen aan de sociale zekerheid72. Die ontvangsten verlopen via toewij-
zingsfondsen73. De stortingen aan de OISZ worden geboekt op die fondsen.

Het Rekenhof controleert de bedragen die krachtens de wettelijke en reglementaire bepa-
lingen zijn verschuldigd en die in detail worden beschreven in de departementale nota’s 
betreffende de begrotingsontwerpen74, in de interne nota’s van de administratie die voor-
afgaan aan de voorafnemingen op de fiscale ontvangsten en de betaling ervan, evenals in 
het verslag aan de regering van het beheerscomité van de Sociale Zekerheid. Vervolgens 
gaat het Rekenhof na of de verschuldigde bedragen op de vervaldag waren betaald aan de 
begunstigde.

2	 Toewijzing	van	fiscale	ontvangsten

Van de wettelijke bepalingen die de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en 
de geneeskundige verzorging regelen, is de programmawet van 2 januari 2001 de belang-
rijkste. Oorspronkelijk was het principe van die wet eenvoudig in die zin dat 23,514 % van 
de netto-ontvangsten van de btw aan de sociale zekerheid werd toegewezen. De RSZ en het 
RSVZ verdeelden het verkregen bedrag onder elkaar, na aftrek van de bedragen die waren 
bestemd voor drie andere begunstigden75. De wet voorzag in een drempelbedrag dat het 
nodige minimum waarborgde voor de sociale zekerheid, zelfs indien de btw-ontvangsten 
zouden dalen. Sindsdien hebben vele programmawetten niet enkel de berekening van dat 

71 Dat bedrag bestaat uit 16.212,9 miljoen euro die in 2014 werd toegewezen en 196,9 miljoen euro die de voorgaande 
jaren werd toegewezen maar op 31 december 2013 nog niet was gestort aan de OiSZ. Het omvat niet de ontvang-
sten die worden geïnd voor rekening van de RSZ (sociale maribel en bijzondere socialezekerheidsbijdrage).

72 Die toewijzing wordt geregeld door verschillende bijzondere wettelijke bepalingen: de artikelen 66 tot 67 quin-
quies van de programmawet van 2 januari 2001, artikel 116 van de programmawet i van 27 december 2006, artikel 
46 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende 
diverse bepalingen en artikel 36 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal 
en in de winst van de vennootschappen.

73 Zie de wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2014, p. 
102690-102691, Belgisch Staatsblad van 27 december 2013. elk fonds stemt overeen met één toegewezen belas-
ting, verschillende fondsen zijn gewijd aan btw.

74 Zie bijvoorbeeld Parl. St. Kamer, 30 april 2015, DOC 54 1027/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van 
de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, p.117 en volgende. 

75 RSZPPO, RVa en RSZ voor de veiligheidscontracten.
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bedrag gewijzigd, maar ook nieuwe begunstigden toegevoegd en andere fiscale ontvang-
sten toegewezen.

De grafiek hieronder toont de verdeling van de toegewezen ontvangsten (met inbegrip van 
de achterstallen) per belasting.

Grafiek 8 –  Oorsprong alternatieve financiering (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

3	 Toepassingsgebied	van	de	alternatieve	financiering	van	de	
sociale zekerheid

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid heeft voornamelijk betrekking op de 
Globale Beheren voor een bedrag van 13.413,8 miljoen euro. De alternatieve financiering 
van de geneeskundige verzorging bedraagt 2.828,6 miljoen euro, ten gunste van het RIZIV.

De alternatieve financiering heeft ook betrekking op andere domeinen voor een totaal-
bedrag van 167,4 miljoen euro. Zo worden ontvangsten toegewezen aan de RVA voor het 
betaald educatief verlof, de administratieve kosten van de PWA’s, de startbaanovereenkom-
sten en de sociale economie; aan de RSZPPO voor de veiligheidscontracten; aan het Fonds 
voor de Beroepsziekten voor het Asbestfonds en aan het Fonds Sluiting Ondernemingen 
(FSO).

Grafiek 8- Oorsprong alternatieve financiering (inclusief achterstallen, in miljoen euro) 

 

Btw: 14.115,6
Accijnzen: 977,9
Roerende voorheffing: 930,5
PB, VenB en BNI: 200,9
Opties op aandelen: 172,1
Werknemersparticipatie: 10,3
Verzekeringsverrichtingen: 2,5
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Grafiek 9 –  Verdeling verschuldigde bedragen (inclusief achterstallen) over de begunstigden (in mil-
joen euro)

Bron: Rekenhof

4 In 2014 toegewezen ontvangsten

De tabel hieronder bevat de in 2014 verschuldigde en betaalde bedragen per belasting en 
per begunstigde OISZ.

Tabel 15 –  Alternatieve financiering in 2014 (in miljoen euro)

Toegewezen 
belastingen 
(wettelijke 

bepalingen)

Begun-
stigden

Verschuldigde bedragen Betalin- 
gen op 

31/12/2014

Verschul-
digd saldoAchter-

stallen 2014 Totaal

Globale Beheren

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

RSZ 2,3 11.103,3 11.105,7 10.826,4 279,2

RSVZ 0,7 910,5 911,1 899,4 11,7

RVa 0,1 2,8 2,9 2,9 0,0

Totaal 3,1 12.016,6 12.019,7 11.728,7 291,0

accijnzen (art. 
66 wet 2/01/01)

RSZ -0,5 62,7 62,2 62,9 -0,7

RSVZ -0,1 15,7 15,6 15,7 -0,1

Totaal -0,6 78,4 77,8 78,6 -0,8

Roerende 
voorheffing (art. 
66 wet 2/01/01)

RSZ 144,4 693,0 837,4 769,2 68,2

RSVZ 16,0 77,0 93,0 85,5 7,6

Totaal 160,5 770,0 930,5 854,7 75,8

 

Grafiek 9 - Verdeling verschuldigde bedragen (inclusief achterstallen) over de begunstigden (in miljoen euro) 

 

Globaal Beheer werknemers : 12.382,5
Geneeskundige verzorging : 2.828,6
Globaal Beheer zelfstandigen : 1.031,2
Buiten Globaal Beheer : 167,4
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Toegewezen 
belastingen 
(wettelijke 

bepalingen)

Begun-
stigden

Verschuldigde bedragen Betalin- 
gen op 

31/12/2014

Verschul-
digd saldoAchter-

stallen 2014 Totaal

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

RSZ 24,7 174,5 199,2 202,0 -2,8

RSVZ 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0

Totaal 24,7 176,3 200,9 203,7 -2,8

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

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

Opties op aande-
len (art. 46 wet 
26/3/99)

RSZ 14,9 150,0 164,9 155,0 9,8

RSVZ 0,7 6,6 7,3 6,8 0,4

Totaal 15,5 156,6 172,1 161,9 10,3

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

RSZ 0,0 10,3 10,3 10,3 0,0

Totaal Globale Beheren 202,8 13.210,9 13.413,8 13.040,7 373,0

Geneeskundige verzorging

Btw en BV indien 
onvoldoende btw 
(art. 67 tot 67quin-
quies wet 2/1/01)

RiZiV 0,0 1.928,5 1.928,5 1.928,5 0,0

accijnzen RiZiV -5,9 906,1 900,2 908,5 -8,3

Totaal geneeskundige  
verzorging

-5,9 2.834,6 2.828,6 2.836,9 -8,3

Totaal Globale Beheren en 
geneeskundige verzorging

196,9 16.045,5 16.242,4 15.877,7 364,7

Buiten Globaal Beheer

Btw en BV indien 
onvoldoende 
btw (art. 66 wet 
2/1/01 en 
art. 116 wet 
27/12/06)

RVa 0,0 103,0 103,0 103,0 0,0

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

FSO 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0

asbest-
fonds

0,0 20,0 20,0 10,0 10,0

Totaal Buiten Globaal Beheer 0,0 167,4 167,4 157,4 10,0

Algemeen totaal 196,9 16.212,9 16.409,8 16.035,1 374,7

Bron: Rekenhof

Volgens de betalingen die op de toewijzingsfondsen werden geboekt, bedroeg het totaalbe-
drag dat in 2014 aan de OISZ werd betaald 16.035,1 miljoen euro. Daarvan was 13.040,7 mil-
joen euro voor de Globale Beheren, 2.836,9 miljoen euro voor de geneeskundige verzorging 
en 157,4 miljoen euro voor de toewijzingen buiten Globaal Beheer.

Wat het geheel van de alternatieve financiering betreft, wijst het Rekenhof erop dat het to-
taalbedrag dat op 31 december 2014 nog verschuldigd was (374,7 miljoen euro) 177,8 miljoen 
euro hoger is dan het saldo verschuldigd op 31 december 2013 (196,9 miljoen euro).
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Voor de Globale Beheren en de geneeskundige verzorging waren voor het jaar 
2014 16.045,5 miljoen euro en 196,6 miljoen achterstallen verschuldigd en werd uiteindelijk 
15.877,6 miljoen euro aan de OISZ betaald.

Het Rekenhof stelt vast dat de verschuldigde bedragen afwijken van de voorlopige ontvang-
sten uit de alternatieve financiering die de FOD Sociale Zekerheid had aangeleverd76. Die 
verschillen vloeien voornamelijk voort uit problemen met de boekingsdatum77.

In uitvoering van artikel 66 van de programmawet van 2 januari 2001 worden sommige be-
dragen volgens verschillende methodes geïndexeerd. Die indexeringen leiden tot verschil-
lende interpretaties bij de begunstigden, bij de FOD Financiën die de fiscale ontvangsten 
moet toewijzen en bij de FOD Sociale Zekerheid. Die verschillende interpretaties vertragen 
de vaststelling en betaling van de achterstallen.

De wet bepaalt dat sommige bedragen maandelijks moeten worden betaald, maar om-
schrijft geen precieze regels. De FOD Financiën legt die maandelijkse betalingen vast aan 
de hand van ingewikkelde en weinig transparante berekeningen. De wet voorziet in vaste 
bedragen, maar toch verschillen de stortingen sterk van maand tot maand. Het Rekenhof 
beveelt dan ook aan dat de wetgeving zou worden aangepast om eenvormig regels te defini-
eren voor de berekening van de maandelijkse betalingen.

Tabel 16 –  Samenvatting van de alternatieve financieringen (in miljoen euro)

Begunstigde
Verschuldigde bedragen Betalingen op 

31/12/2014
Verschuldigd 

saldoAchterstallen 2014 Totaal

RSZ 185,8 12.193,8 12.379,6 12.025,8 353,8

RSVZ 16,9 1.014,3 1.031,2 1.012,1 19,1

RVa 0,1 105,8 105,9 105,9 0,0

RiZiV -5,9 2.834,6 2.828,6 2.836,9 -8,3

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

FSO 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0

asbestfonds 0,0 20,0 20,0 10,0 10,0

Totaal 196,9 16.212,9 16.409,8 16.035,1 374,7

Bron: Rekenhof

76 Zie hoofdstuk 1 van dit Boek (15.806,4 miljoen euro).
77 De verschuldigde bedragen die het Rekenhof geverifieerd heeft, zijn vastgesteld op basis van de wettelijke bepa-

lingen van kracht op 31 december 2014 en de koninklijke besluiten genomen tot 31 december 2014 en op basis van 
de definitieve ontvangsten van de Staat. De cijfers van de FOD daarentegen steunen op gegevens van de RSZ, het 
RSVZ en het RiZiV. Zo hebben de RSZ en het RSVZ een daling van 328 miljoen euro in aanmerking genomen voor 
het terugverdieneffect van de verlaging van de btw op elektriciteit, terwijl het Rekenhof dat niet heeft gedaan 
omdat het koninklijk besluit dat het bedrag vaststelde, maar op 22 april 2015 werd genomen. niet alle verschillen 
konden echter worden gereconcilieerd.
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Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar be-
horen te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig beschikken over de rekeningen van de 
openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). In het verleden stelde het Rekenhof vast 
dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen onvol-
doende worden nageleefd.

Volgens de nieuwe wettelijke bepalingen die vanaf het boekjaar 2013 in werking zijn getreden, 
moeten de OISZ hun rekeningen uiterlijk op 30 november aan het Rekenhof overleggen, en niet 
op 30 juni zoals dat het geval was tot en met boekjaar 2012. Het Rekenhof kan daardoor voor 
de rekeningen 2014 geen uitspraak doen over de mate waarin die termijn wordt nageleefd. Voor 
de vorige jaren blijft de naleving van de termijnen problematisch: op 31 augustus 2015 moesten 
nog acht instellingen hun rekeningen 2012 overzenden. Voor 2013 ontbraken nog de rekeningen 
van dertien instellingen.

1 Inleiding

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

De OISZ zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 199778 en moeten strikte 
termijnen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te keuren en toe te zenden 
aan de minister van Begroting, die ze op zijn beurt doorstuurt naar het Rekenhof.

In zijn vroegere Boeken voor het parlement79 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die ter-
mijnen niet worden nageleefd. Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten 
aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het nochtans tijdig 
kunnen beschikken over de rekeningen.

Ook Eurostat pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op nationaal niveau 
waarbij het Rekenhof een rol moet spelen80. Eurostat acht het niet tijdig beschikbaar zijn 
van de geauditeerde geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid een knelpunt 
dat dringend moet worden verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive 
Deficit Procedure) te garanderen.

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

79 Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, p. 52, Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, p. 74, Boek 2012 over 
de Sociale Zekerheid, p. 105, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, p. 85 en Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, 
p. 69. ter beschikking op www.rekenhof.be.

80 “Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure (EDP)” van de europese Commis-
sie (eurostat) van 5, 6 en 7 maart 2012 bij het instituut voor nationale Rekeningen (inR) – nota aan de ministerraad 
van 14 juni 2012 – ministerraad van 15 juni 2012 – notificatie punt 8.
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De koninklijke besluiten van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 juni 200181 en tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan82 vormen het ant-
woord op de vaststellingen van Eurostat over de sociale zekerheid.

Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen. 
Die is gebaseerd op de toestand op 31 augustus 2015.

2 Resultaten van het onderzoek

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

• artikel 17 van het koninklijk besluit van 3 april 1997;
• artikel 11 en 12 van het koninklijk besluit van 22 juni 200183.

De opdracht van de revisoren bij de OISZ wordt geregeld door het koninklijk besluit van 
14 november 200184.

2.1 Opmaak van de rekeningen
Tot en met boekjaar 2012 moeten de beheerscomités van de OISZ de rekeningen opstellen 
voor 15 mei van het jaar volgend op het boekjaar85. Vanaf het boekjaar 2013 geldt de nieuwe 
regelgeving en moeten de beheerscomités van de OISZ de rekeningen opstellen voor 15 juni 
van het jaar volgend op het boekjaar86.

De volgende tabel geeft een overzicht van de naleving van de OISZ van deze verplichting.

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

82 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare in-
stellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen 
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van arti-
kel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 
van de wettelijke pensioenstelsels, en van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd 
bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en die aan de 
commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 
nieuwe bevoegdheden toekent.

83 Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de re-
keningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 
3 april 1997.

84 Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare 
instellingen van sociale zekerheid.

85 Voor het RiZiV is deze termijn vastgesteld op 31 december.
86 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor de HVKZ en het RiZiV op 31 december.
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Tabel 17 –  Naleving van de termijn voor de opmaak van de rekeningen (toestand op 31 augustus 2015)

Opmaak van de rekening Boekjaar 2012 Boekjaar 2013 Boekjaar 2014

tijdig 0 4 4

Minder dan 1 maand te laat 8 2 3

1 tot 2 maanden te laat 1 1 -

2 tot 12 maanden te laat 5 7 -

Meer dan 1 jaar te laat 1 0 -

nog niet opgemaakt 2 3 10

Totaal 17 17 17

Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

Voor het jaar 2014 hebben enkel de beheerscomités van het FAO, het FBZ, de HVW, de RJV, 
het RSVZ, de RSZPPO en de RVA hun rekeningen reeds opgesteld. Voor de RSZ ontbreekt 
nog de rekening voor het jaar 2013. De HVKZ en het RIZIV hebben nog geen rekeningen 
voor de jaren 2012 en 2013 opgesteld.

Voor de rekeningen 2012 en 2013 mochten de instellingen nog tot 31 maart van het volgende 
jaar facturen van het voorgaande jaar aanrekenen. Hierdoor konden de OISZ het boekjaar 
niet afsluiten voor deze datum. De tijdsspanne tussen de afsluiting en de wettelijke datum 
van opmaak was dus beperkt, wat de kans op vertragingen in de opmaak van de rekeningen 
vergro0tte.

Vanaf het boekjaar 2014 gebeurt de aanrekening van de begrotingsontvangsten en -uitga-
ven volgens het principe van de vastgestelde rechten87. De OISZ moeten voortaan de ont-
vangsten en uitgaven met betrekking tot de beheersbegroting boeken voor 31 januari van 
het volgende jaar. Voor de ontvangsten en uitgaven van de opdrachtenbegroting blijft dat 
nog steeds voor 31 maart88 van het volgende jaar.

Het Rekenhof merkt op dat de aanpassing van de termijn voor het opstellen van de rekenin-
gen noch de wijze van aanrekening hebben geleid tot een verbetering in de tijdige opmaak 
van de rekeningen.

2.2 Aanstelling van de bedrijfsrevisoren
Op grond van artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 verstuurt de revisor 
zijn verslag aan de toezichthoudende minister en de minister bevoegd voor de begroting, 
binnen drie maanden nadat de openbare instelling van sociale zekerheid haar jaarlijkse 
rekeningen heeft opgemaakt. De beheerscomités van de OISZ sturen de rekeningen, met 
het advies en de certificering van de aangestelde revisor, aan de toezichthoudende minister 
ter goedkeuring.

87 artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.

88 Voor de HVKZ en het RiZiV is de datum vastgesteld op 30 september.
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Tot en met boekjaar 2012 moest de bedrijfsrevisor zijn verslag versturen voor 15 augustus van 
het jaar volgend op het boekjaar89. Vanaf het boekjaar 2013 bepaalt de nieuwe regelgeving dat 
dit verslag voor 15 september van het jaar volgend op het boekjaar moet zijn verstuurd90.

Het Rekenhof heeft er in het verleden al op gewezen dat het laattijdig uitreiken van de 
controleverslagen een oorzaak vormde voor de laattijdige overlegging van de rekeningen. A 
fortiori heeft de laattijdige aanstelling van de bedrijfsrevisor een laattijdige uitreiking van 
de controleverslagen tot gevolg.

De volgende tabel geeft de data waarop de bedrijfsrevisoren werden aangesteld die waren 
belast met een controleopdracht voor de rekeningen 2014.

Tabel 18 –  Aanstelling van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ

Instelling Te controleren rekeningen Datum ministerieel besluit

RSVZ 2009-2014 22/06/2010

DOSZ 2009-2014 27/06/2012

HVKZ 2012-2017 14/04/2014

Famifed 2012-2017 05/08/2014

FaO 2012-2017 27/08/2014

RiZiV 2012-2017 27/08/2014

RJV 2012-2017 17/09/2014

RSZPPO 2013-2014 18/09/2014

HVW 2013-2018 27/06/2014

FBZ 2013-2018 21/08/2014

e-Health 2013-2018 15/09/2014

KSZ 2013-2018 15/09/2014

HZiV 2013-2018 13/01/2015

FSO 2013-2018 11/08/2015

RVa 2013-2018 11/08/2015

RSZ 2013-2018 -

RVP 2013-2018 -

Bron: ministeriële besluiten m.b.t. de aanstelling van de revisoren binnen de OISZ

Uit de tabel blijkt dat de aanstelling van de bedrijfsrevisor veelal gebeurde nadat het eerste 
of de eerste twee te controleren dienstjaren al voorbij waren. Voor twee instellingen (RSZ en 
RVP)91 werd voor de rekeningen 2013 en 2014 nog geen bedrijfsrevisor aangesteld.

89 Voor het RiZiV is de termijn vastgesteld op 31 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
90 Voor de RSZ is de termijn vastgesteld op 31 december van het jaar volgend op het boekjaar, en voor de HVKZ en het 

RiZiV is dat op 31 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
91 De vorige mandaatperiode voor de revisor was 2007-2012.



OVeRlegging Van De ReKeningen / 77

In zijn antwoord92 op de opmerkingen over het laattijdige overzenden van de rekeningen 
verwijst de minister van Begroting naar de vijfde generatie bestuursovereenkomsten van de 
OISZ. Daarin zal worden bepaald dat het bestek van de revisoropdrachten een opleverings-
termijn oplegt die overeenkomt met de wettelijke verplichtingen. Het Rekenhof merkt hier-
bij op dat het opleggen van een opleveringstermijn enkel nuttig is indien de bedrijfsrevisor 
tijdig, en dus voor het begin van zijn mandaat, wordt aangesteld.

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

De nieuwe regelgeving verschuift de uiterste datum voor overlegging van de rekeningen 
vanaf het boekjaar 201393. De door het beheersorgaan opgestelde rekeningen worden, met 
het advies en de certificering van de aangestelde revisor, binnen drie maanden aan de mi-
nister bevoegd voor de instelling toegestuurd voor goedkeuring. De toezichthoudende mi-
nister moet de rekeningen binnen zes weken bezorgen aan de minister van Begroting, die 
op zijn beurt vier weken heeft om de rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof.

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de rekeningen vanaf het jaar 2013 uiterlijk op 30 no-
vember van het jaar volgend op het boekjaar aan het Rekenhof moeten worden overgelegd.

Omdat de rekeningen 2014 tot uiterlijk 30 november 2015 aan het Rekenhof kunnen wor-
den bezorgd94, kan het Rekenhof voor dat jaar nog geen uitspraak doen over de naleving van 
de termijn. Toch herinnert het eraan dat op 31 augustus 2015 het beheerscomité van slechts 
zeven instellingen (FAO, FBZ, HVW, RJV, RSVZ, RSZPPO en RVA) de rekeningen 2014 heeft 
goedgekeurd95.

Op 31 augustus 2015 ontbraken nog de rekeningen 2013 van dertien instellingen. Tien van 
hen (FAO, FBZ, FSO, HVW, HZIV, RJV, RKW, RSZPPO, RVA en RVP) hadden die rekenin-
gen wel al opgemaakt. Enkel de DOSZ, eHealth, de KSZ en het RSVZ hebben de rekeningen 
2013 al aan het Rekenhof overgezonden.

Op 31 augustus 2015 ontbraken nog de rekeningen 2012 van acht instellingen. Zes van 
hen (FAO, FSO, HZIV, RJV, RSZ en RVP) hadden die rekeningen wel al opgemaakt. Negen 
instellingen (DOSZ, eHealth, FBZ, HVW, KSZ, RKW, RSVZ, RSZPPO en RVA) hebben hun 
rekeningen 2012 aan het Rekenhof overgezonden.

92 Brieven van 5 en 8 mei 2015.
93 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
94 Voor de RSZ is dat 15 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar en voor de HVKZ en het RiZiV is dat 15 juni 

van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
95 De wettelijke datum voor de opmaak is 15 juni 2015, behalve voor de RSZ (30 september 2015), en de HVKZ en het 

RiZiV (31 december 2015).
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Het Rekenhof wijst er daarnaast nog op dat de rekeningen 2011 van twee instellingen (FSO 
en RIZIV) nog ontbreken.

3 Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof 
overgelegd. In vergelijking met voorgaande jaren is er geen beduidende verbetering.

Hoewel vanaf het boekjaar 2013 de te volgen procedures en termijnen duidelijker zijn om-
schreven en de termijn voor het opstellen van de rekeningen door het beheerscomité met 
een maand werd verlengd, is er geen verbetering merkbaar in de tijdige opmaak van de 
rekeningen. Slechts vier instellingen hebben hun rekeningen 2014 op de vooropgestelde 
datum van 15 juni 2015 opgemaakt.

De aanstelling van een bedrijfsrevisor gebeurt laattijdig. Voor twee instellingen is er voor 
de rekeningen 2013 en 2014 nog geen bedrijfsrevisor aangesteld. Het tijdig aanstellen van de 
bedrijfsrevisor is nochtans noodzakelijk om de rekeningen binnen de opgelegde termijnen 
aan het Rekenhof te kunnen overleggen.

De jaarrekeningen 2013 en 2014 moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op 
het boekjaar aan het Rekenhof worden toegestuurd96. Daardoor kon het Rekenhof nog niet 
nagaan of de OISZ en de bevoegde ministers de termijn voor het overleggen van de reke-
ningen 2014 beter naleven. Wel stelt het vast dat slechts vier instellingen de rekeningen 
2013 hebben overgezonden.

96 Voor de RSZ is dat 15 maart van het tweede jaar volgend op het boekjaar; voor de HVKZ en het RiZiV is dat 15 juni 
van het tweede jaar volgend op het boekjaar.
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OISZ: Opvolging van de interne-
auditfunctie
In 2015 hebben bijna alle openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) een eigen interne-
auditfunctie of werken zij op dat vlak samen met een andere OISZ. Bij de oprichting en uit-
werking van de interne-auditfunctie heeft het College van OISZ een actieve rol gespeeld. Het 
Rekenhof beveelt aan dat dit College ook in de toekomst de ontwikkelingen op het vlak van de 
interne audit blijft opvolgen.

1 Inleiding

In het Boek 2010 over de Sociale Zekerheid97 bracht het Rekenhof verslag uit over de invoe-
ring van de interne audit in de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Naast 
de algemene vaststelling dat de ontwikkeling van de interne audit nog aan het begin stond 
en dat de uitbouw en organisatie ervan een groeiproces van verschillende jaren zouden zijn, 
deed het Rekenhof nog een aantal specifieke vaststellingen en aanbevelingen.

Om aan die aanbevelingen tegemoet te komen, besliste het College van OISZ (hierna: Col-
lege) een gemeenschappelijk kader uit te werken voor de organisatie en de werking van de 
interne audit bij de OISZ. Ook werden in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 tussen de 
OISZ en de federale Staat, gemeenschappelijke verbintenissen opgenomen voor alle OISZ.

De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de diensten Interne 
Audit bij de OISZ. Het Rekenhof heeft de ontwikkelingen systematisch gevolgd en geeft in 
dit verslag een overzicht van de huidige situatie.

2 Uitbouw van de interne-auditfunctie

2.1 Verbintenissen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015
De bestuursovereenkomsten 2013-2015 leggen op dat elke OISZ, alleen of gemeenschappe-
lijk met andere OISZ, moet beschikken over een operationele functie van interne audit98. In 
2015 beschikken bijna alle OISZ over een interne-auditfunctie. In 2014 heeft ook de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening een interne-auditdienst opgericht, die volledig onafhan-
kelijk is van de dienst Interne Controle, die vroeger ook taken van interne audit voor zijn 
rekening nam. De meeste andere OISZ hadden al eerder een dergelijke dienst opgericht. 
Door de fusie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Provinciale en Plaatse-
lijke overheden (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) is de 
interne-auditfunctie van de RSZPPO binnen de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheids-
stelsel (de nieuw opgerichte instelling die de DOSZ en de RSZPPO vervangt) vanaf 2015 ook 
bevoegd voor de DOSZ. Daardoor heeft enkel de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, 
als kleine instelling, nog geen auditfunctie.

97 Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, oktober 2010, p. 106-111.
98 artikel 164 van de gemeenschappelijke bepalingen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015. 
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Het Rekenhof merkt op dat de verdere uitbouw van de interne-auditfunctie binnen de ver-
schillende instellingen kan worden belemmerd door de budgettaire beperkingen waarmee 
de OISZ worden geconfronteerd. Omdat de auditdiensten vaak slechts een beperkt aantal 
personeelsleden tellen, is er een risico voor de continuïteit in geval van uitval of uitstroom 
van interne auditoren.

2.2 Gemeenschappelijke auditcharters
Een binnen het College opgerichte werkgroep Interne Audit heeft in 2011 een charter voor 
de interne-auditfunctie en een charter voor het auditcomité ontwikkeld. Na overleg binnen 
het College konden in 2012 een gemeenschappelijke nota en een gemeenschappelijk charter 
over de interne-auditfunctie binnen de OISZ worden voorgelegd aan de beheerscomités van 
de verschillende OISZ.

In 2013 hebben deze laatsten het charter over de interne-auditfunctie binnen de OISZ aan-
vaard. Opdat de instellingen die tekst aan hun specifieke behoeften zouden kunnen aan-
passen, hanteert het charter het principe comply or explain. Een OISZ die de algemene 
bepalingen van het door het College goedgekeurde charter wil aanpassen, moet die aanpas-
singen toelichten en verantwoorden99.

Een ontwerpcharter over de auditcomités werd reeds in 2013 opgemaakt door de werkgroep 
Interne Audit en voorgelegd aan het College van de OISZ.

Om de OISZ die dat wensen de mogelijkheid te bieden samen te werken en synergieën uit 
te bouwen, besliste het College in 2014 twee organisatiemodellen voor te stellen voor het 
auditcomité.

Het eerste model betreft een instellingsspecifiek auditcomité (IAC) waarbij de opdracht 
gaat van de goedkeuring van het auditplan tot het vervullen van een rol in de toewijzing van 
middelen aan de betrokken dienst100.

In het tweede model nemen het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de OISZ (GAC) en 
het algemeen beheer van de instelling101 samen de taak van auditcomité op zich. Het alge-
meen beheer neemt hierbij de taken van het IAC over en er is geen afzonderlijk auditcomité. 
Het GAC staat in voor een methodologische toetsing van het auditplan van de instelling en 
de werking van de interne-auditfunctie binnen de instelling.

Elke instelling moet één van de organisatiemodellen kiezen. Voorlopig kiezen enkel Fa-
mifed (dat al een auditcomité heeft opgericht) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verze-
keringen der Zelfstandigen (waar het auditcomité in oprichting is) voor het eerste model. 
De overige OISZ opteren voor het tweede model. Het beheerscomité van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid neemt zelf de rol van auditcomité op.

99 Rekenhof, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, november 2012, p. 265.
100 andere taken van het iaC zijn de goedkeuring van de auditrapporten en het jaarverslag, en de evaluatie van het 

hoofd van interne audit.
101 Dit begrip wordt in de documenten van het College gebruikt en verwijst naar de administrateur-generaal of zijn 

adjunct.
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Het GAC, dat nog in oprichting is, zal zich voor alle betrokken instellingen (ongeacht het 
gekozen organisatiemodel) in hoofdzaak bezig houden met het ontvangen van de diverse 
auditplannen en jaarverslagen van de interne-auditdiensten van de OISZ. Het ziet toe op 
de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de methodologie van de betrokken interne-audit-
diensten. Bovendien zal het GAC instaan voor de structurering van de relaties met andere 
controleactoren in het kader van single audit (zie punt 4).

De positie, de organisatie en de samenstelling van deze auditcomités worden gespecificeerd 
in twee afzonderlijke auditcharters:

• het charter van het GAC in de OISZ (gemeenschappelijk);
• het charter van het IAC in de OISZ (enkel voor instellingen onder het eerste model).

Over de charters van de auditcomités is het advies gevraagd van het Auditcomité van de Fe-
derale Overheid (ACFO), een college van zeven onafhankelijke deskundigen dat toeziet op 
de werking van de interne-auditdiensten van de federale overheid. De leden van het ACFO 
hebben hun opmerkingen over de auditcharters van de auditcomités op 5 februari 2015 be-
sproken met de voorzitter van het College.

De belangrijkste opmerkingen gingen over de onafhankelijkheid en de transparantie. Vol-
gens het ACFO is het niet voldoende enkel het jaarverslag van het IAC te rapporteren naar 
het GAC, maar moeten ook de belangrijkste auditresultaten periodiek samengevat worden 
gecommuniceerd. Bovendien is het niet aangewezen dat het Algemeen Beheer auditrap-
porten “goedkeurt”. Voorts stellen de deskundigen van het ACFO voor dat voor elke (nieu-
we) aanstelling, evaluatie en ontslag van het hoofd van Interne Audit een (bindend) advies 
wordt gevraagd aan het GAC.

Deze opmerkingen hebben nog niet tot aanpassingen van de betrokken charters of orga-
nisatiemodellen geleid. Het College heeft wel gevraagd binnen het Platina-netwerk (zie 
hierna) na te denken over de opmerkingen om een antwoord hierop te formuleren in de 
komende jaren.

Over de problematiek van de auditcomités wordt nog overlegd met de sociale partners bin-
nen de OISZ.

3 Overleg tussen auditdiensten

Om het overleg tussen interne-auditdiensten te ondersteunen is in september 2012 gestart 
met het Platform Interne Audit (Platina), een netwerk van de verantwoordelijken van de 
diensten Interne Audit bij de OISZ. Zijn opdracht wordt verankerd in het Gemeenschappe-
lijk Charter van de Interne-auditfunctie van de OISZ. Het doel van het platform was kennis- 
en ervaringsuitwisseling, afstemming en samenwerking tussen de interne-auditdiensten 
van de OISZ.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomsten 2013-2015 moet het netwerk minstens vier 
keer per jaar samenkomen en zal het jaarlijks een activiteitenrapport opstellen.
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Volgens het activiteitenverslag 2014 zijn er zeven bijeenkomsten van het Platina-netwerk 
geweest. Naast de toelichting van praktijken door sprekers van zowel binnen, als buiten de 
OISZ, waren er ook een aantal workshops om te streven naar een betere afstemming van 
de verschillende auditmethoden en -technieken, bv. op het vlak van auditrapporten. Het 
Platina-netwerk werd daarnaast ook gebruikt om een adequate communicatie te organise-
ren over het verloop van de synergie inzake interne audit vanuit het College naar de interne 
auditoren van de OISZ.

4 Single audit

Om de controlelast voor de OISZ zoveel mogelijk te beperken, wordt gestreefd naar de in-
voering van het principe van single audit waarbij de controleactiviteiten van de verschil-
lende actoren binnen eenzelfde instelling op elkaar worden afgestemd.

De bestuursovereenkomsten 2013-2015 bepalen dat de OISZ, via het College, het initiatief 
zouden nemen om de planning en de methoden van de interne-auditfuncties af te stemmen 
met de activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ, in eerste instantie van 
het Rekenhof102.

Hiertoe vond er in 2014 een rondvraag plaats bij de interne auditoren van de OISZ. Die 
polste naar eventuele (in)formele afspraken, het bestaan van ad hoc en/of gestructureerd 
overleg, (in)formele uitwisseling van informatie (bv. rapporten, planning) en samenwer-
king op het vlak van audits. Op basis van deze analyse, de toepasselijke wetgeving en een 
vergelijking van best practices zal in 2015 een visie op single audit worden uitgewerkt in 
overleg met de werkgroep Interne Audit binnen het College.

5 Toekomstige acties

In 2015 zal de oprichting van het GAC verder worden voorbereid103 (selectie en aanstelling 
van experten). Hiervoor is in 2015 opnieuw verder overleg met de beheerders gepland.

In de loop van 2015 zullen ook de synergieën tussen de OISZ inzake interne audit verder 
worden ontwikkeld. Daarbij zal de aandacht vooral gericht zijn op:

• de afstemming van de planning en de methoden van de interne-auditfuncties met de 
activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ (single audit);

• de harmonisering van de werkwijze en de gebruikte templates voor het auditplan, het 
auditrapport en het jaarverslag tussen de verschillende interne-auditdiensten.

6 Conclusie en aanbevelingen

Het College heeft stappen gezet in de ontwikkeling van een volwaardige interne audit bij de 
verschillende instellingen maar moet zijn werkzaamheden nog voortzetten. Het Rekenhof 
blijft deze ontwikkelingen opvolgen en beveelt de OISZ en het College aan zich blijvend te 
engageren, onder meer in de volgende bestuursovereenkomsten.

102 Bv. door een protocol af te sluiten.
103 Selectie van de expert-leden, uitwerking van het vergoedingssysteem, opmaak van een huishoudelijk reglement.
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OISZ: Overeenstemming van de 
rekeningen-courant
Het Rekenhof heeft onderzocht of de financiële stromen tussen de OISZ met elkaar in overeen-
stemming zijn. Dat blijkt inderdaad het geval voor de overdrachten tussen de RSZ en andere 
OISZ binnen het Globaal Beheer, dankzij het overleg tussen de OISZ in de Commissie voor 
Financiële Problemen. Ook aan de uitgavenzijde sluiten de overdrachten vanuit het Globaal 
Beheer aan met de ontvangsten die de ontvangende instellingen in hun boekhouding en reke-
ningen registreren. Buiten het Globaal Beheer en tussen OISZ onderling zijn er echter verschil-
len die niet altijd kunnen worden verklaard. Die zijn soms te wijten aan het tijdstip van boeking 
of aan de boekhoudkundige registratie.

Het Rekenhof dringt aan op maximale transparantie tussen de stortingen aan de OISZ en de 
ontvangsten van de OISZ. Compensatie tussen ontvangsten en uitgaven moet worden verme-
den. Het College van de Administrateurs-Generaal van de OISZ zou een procedure moeten 
uitwerken om de financiële stromen tussen de verschillende OISZ regelmatig met elkaar in 
overeenstemming te brengen.

De stand van de rekeningen en de huidige rapportering geven onvoldoende detail en verschaf-
fen geen duidelijkheid over de verschillen. De schuldenstaat die de OISZ sinds 2013 als bijlage 
aan hun rekeningen moeten toevoegen, is te weinig gedetailleerd en heeft in zijn huidige vorm 
weinig toegevoegde waarde. Het Rekenhof vraagt daarom dat de OISZ in onderling overleg en 
in overleg met de Commissie voor de Boekhoudkundige Normalisatie de schuldenstaat zouden 
aanpassen en eventueel uitbreiden met een vorderingenstaat.

1 Context

De organisatie van de sociale zekerheid leidt tot financiële stromen tussen de openbare 
instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De stromen houden voornamelijk verband met 
de werking van het Globaal Beheer in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers 
en de verdeling van de andere inkomsten in dit stelsel.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) int de sociale zekerheidsbijdragen die de werk-
gevers betalen (werkgevers- en werknemersbijdragen). Hij centraliseert ook (bijna) alle an-
dere ontvangsten van het globaal financieel beheer in het stelsel voor werknemers104. Zo 
storten de Hulp- en Voorzorgskas van de Zeevarenden (HVKZ) en de Rijksdienst voor de 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO)105 de bijdragen 
die zij innen, geheel of gedeeltelijk aan de RSZ.

104 ingevoerd door de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en verder uitgewerkt in het koninklijk be-
sluit van 8 augustus 1997 houdende maatregelen met het oog op de uitbouw van het globaal Beheer van de sociale 
zekerheid. 

105 met ingang van 1 januari 2015 is de RSZPPO samengevoegd met de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
(DOSZ) tot de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DiBiSS). 
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Zoals blijkt uit figuur 1 centraliseert de RSZ de ontvangsten binnen het stelsel van werk-
nemers en verdeelt ze vervolgens over de verschillende OISZ om hun opdrachten uit te 
voeren. Die verdeling gebeurt volgens twee mechanismen die hierna worden beschreven. 
Daarnaast zijn er financiële stromen tussen de RSZ en andere instellingen en fondsen106 en 
tussen enkele OISZ onderling. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘meewerkende instellin-
gen’107 en enkele andere OISZ108.

1. Verdeling volgens de principes van de RSZ-Globaal Beheer

De RSZ-Globaal Beheer financiert het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Fonds voor 
Beroepsziekten (FBZ), de HVKZ, de RVA, de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), het RIZIV 
en t.e.m. 31 december 2014 ook de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW-
Famifed)109. De betrokken instellingen geven dagelijks aan de RSZ-Globaal Beheer via een 
behoeftentabel door hoeveel middelen ze nodig hebben om hun opdracht tegenover de 
sociaal verzekerden te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de nog beschikbare liqui-
diteiten.

106 Het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO), de fondsen voor bestaanszekerheid en enkele andere speci-
fieke fondsen die worden gefinancierd via eigen specifieke bijdragen of via het Globaal Beheer op basis van bijzon-
dere toewijzingen of bepalingen (Fonds voor Collectieve uitrustingen en Diensten (FCuD), ervaringsfonds, Fonds 
educatief Verlof…)

107 Meewerkende instellingen zijn instellingen die worden gefinancierd door een hoofdinstelling, zoals de Rijksdienst 
voor arbeidsvoorziening (RVa) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RiZiV) of waarmee 
een werkrelatie bestaat, met name de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) en de Hulpkas voor Ziekte- 
en invaliditeitsverzekering (HZiV).

108 Relaties tussen de RVA en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) voor de financiering van de gelijkgestelde 
dagen en tussen de RVa en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) inzake dien-
stencheques en moederschapshulp.

109 Door de overdracht van de bevoegdheid voor de gezinsbijslag in het kader van de Zesde Staatshervorming finan-
cieren de gemeenschappen (in Brussel: de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie) de uitgaven van de 
RKW vanaf 1 januari 2015. Om die nieuwe situatie duidelijk te maken, is de naam van de instelling gewijzigd in 
Federaal agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed).
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Grafiek 10 –  Schematisch overzicht van het Globaal Beheer van de werknemers

Bron: RSZ, aangepast door het Rekenhof
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2.  Overdracht van de specifieke bijdragen aan de instellingen en fondsen buiten het Globaal 
Beheer

De RSZ int bij de werkgevers ook specifieke bijdragen voor rekening van instellingen en 
fondsen die niet behoren tot het Globaal Beheer: de RJV, het FSO en een aantal fondsen 
van publiek en privaat recht (de Fondsen voor Bestaanszekerheid, de fondsen die de midde-
len beheren van de tweede pensioenpijler, het Fonds voor het Betaald Educatief Verlof, het 
FCUD e.a.). Die instellingen en fondsen krijgen de opbrengst van de bijdragen die de RSZ 
voor hun rekening heeft geïnd. De RSZ verdeelt de bijdragen in de vorm van voorschotten 
die worden verrekend met het definitieve kwartaalresultaat.

In 2014 bedroegen de ontvangsten van de RSZ op thesauriebasis ongeveer 72,3 miljard 
euro110. Die zijn voor 62,88 % afkomstig uit de sociale bijdragen en voor 33 % uit overdrach-
ten van de federale overheid (alternatieve financiering, staatstoelage enz.). Ongeveer 4 % 
komt uit andere bronnen (beleggingen, andere tegemoetkomingen…).

Grafiek 11 toont aan dat in 2014 43,21 % van de ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer (met 
inbegrip van de financiering dienstencheques) werd overgedragen aan het RIZIV, m.n. de 
uitkeringen voor geneeskundige verzorging (33,59 %) en voor de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering (9,62 %). Ongeveer 32,55 % was voor de RVP, 13,92 % voor de RVA en 7,18 % voor 
Famifed. De overige 3,15 % diende om de uitgaven van dienstencheques, arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, invaliditeitspensioenen van mijnwerkers, ziekte-invaliditeit en werkloos-
heid in het stelsel van de zeelieden te financieren. Door de zesde staatshervorming zijn 
vanaf 2015 de financiële stromen van het Globaal Beheer gewijzigd. Voortaan zullen ge-
meenschappen en/of gewesten bepaalde uitgaven van het RIZIV en de RVA financieren. De 
middelen voor de gezinsbijslag komen vanaf 1 januari 2015 volledig van de gemeenschappen 
en gewesten.

110 Parl. St. Kamer, 30 april 2015, DOC 54 1025/001, aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 
het begrotingsjaar 2015- algemene toelichting, p. 103.
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Grafiek 11 –  Procentuele verdeling van uitgaven van het Globaal Beheer over de soorten prestaties 
-2014

(*) financiering van dienstencheques, arbeidsongevallen, beroepsziekten, invaliditeitspensioe-
nen van mijnwerkers, ziekte-invaliditeit en werkloosheid in het stelsel van de zeelieden

Bron:  Parl. St. Kamer, 30 april 2015, DOC 54 1025/001, p. 115

In de boekhouding van de OISZ worden de verrichtingen met de andere OISZ geregistreerd 
op specifieke lasten- en opbrengstenrekeningen en budgettaire rekeningen111. Per instelling 
of het geheel van de OISZ wordt een zgn. rekening courant gebruikt om alle verrichtingen 
(ontvangsten, terugstorting en afrekeningen) op te volgen. Het saldo van die rekening-
courant kan ofwel een vordering ofwel een schuld zijn. Een vordering bij de ene instelling 
moet overeenstemmen met een schuld bij de andere; zo zijn de vorderingen en schulden 
tussen de verschillende OISZ in evenwicht.

2 Onderzoek

Het verscherpte toezicht van de Europese Unie op de naleving van de regels inzake begro-
tingsdiscipline geldt ook voor de OISZ. Daarom moeten de rekeningen van de OISZ tijdig 
worden opgemaakt en een getrouw beeld geven van de financiële toestand van de instel-
ling. De correcte verwerking van de verrichtingen tussen de OISZ op de balans, in de eco-
nomische rekeningen en in de begroting draagt bij tot de kwaliteit van de rekeningen. Een 
transparante rapportering en de mogelijkheid om de financiële stromen tussen de OISZ 
onderling af te stemmen, geven blijk van die kwaliteit.

111 Vanaf 1 januari 2014 is het nieuwe genormaliseerde boekhoudplan voor de OiSZ van toepassing (koninklijk besluit 
van 26 januari 2014 tot vaststelling van een genormaliseerd boekhoudplan voor de OiSZ onderworpen aan het 
koninklijk besluit van 3 april 1997).

Grafiek 11 - Procentuele verdeling van uitgaven van het Globaal Beheer over de soorten prestaties -2014 
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Het Rekenhof heeft de onderlinge afstemming van de financiële stromen tussen de OISZ 
onderzocht alsook de rapportering erover in de rekeningen van de betrokken instellingen. 
Het onderzoek werd gevoerd over de periode 2011-2013. Op het ogenblik van het onderzoek 
waren de rekeningen over het jaar 2014 nog niet afgesloten. Daardoor was 2013 het meest 
recente jaar waarvoor de openstaande saldi van de verschillende OISZ met elkaar konden 
worden vergeleken.

De afstemming van de openstaande saldi op de balansen van de OISZ met het Globaal Beheer 
bij de RSZ werd bemoeilijkt omdat op datum van afsluiten van het onderzoek (5 juni 2015) 
de rekeningen van de RSZ over het jaar 2013 nog niet waren afgesloten. Sinds het boekjaar 
2013 moet het beheerscomité van de RSZ zijn rekeningen opstellen tegen 30 september van 
het jaar volgend op het boekjaar. De problematiek van de overlegging van de rekeningen is 
opgenomen in een afzonderlijk artikel in dit boek.

Het Rekenhof heeft daardoor de openstaande balanssaldi op 31 december 2013 tussen de 
RSZ en andere OISZ niet kunnen afstemmen. Daarom heeft het Rekenhof zich gebaseerd 
op de verrichtingen opgenomen in de begrotings- en lastenrekeningen van de RSZ.

Het Rekenhof heeft de resultaten van het onderzoek op 15 juli 2015 verstuurd naar de mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en naar de voorzitter van het College van 
Administrateurs-Generaal van de OISZ. De minister heeft op 8 oktober 2015 geantwoord.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Afstemming tussen de OISZ binnen het Globaal Beheer
3.1.1 Uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer
Uit het onderzoek blijkt dat de opbrengstenrekeningen van de instellingen die behoren tot 
het Globaal Beheer en erdoor worden gefinancierd (RIZIV, HVKZ, RVP, Famifed, FBZ, FAO, 
en RVA) voor de onderzochte jaren 2011, 2012 en 2013 aansluiten op de lastenrekeningen van 
de RSZ voor de overdrachten aan andere OISZ. Die instellingen hebben echter vaak geen 
openstaande vordering of schuld (rekening-courant) op hun balans. Dat toont aan dat de 
overdrachten aan de OISZ worden geboekt op kasbasis.

Toch bevat de balans van de RVP reeds lang een vordering op de RSZ van 1.047.182,81 euro, 
terwijl dat bedrag niet als een schuld aan de RVP voorkomt in de balans van de RSZ.
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Ook in de begrotingsrekeningen stemmen de overdrachten van de RSZ naar de instellingen 
binnen het Globaal Beheer overeen met de bedragen die de verschillende instellingen als 
ontvangst in hun uitvoeringsrekening van de begroting opnemen. Dat komt doordat de 
instellingen worden gefinancierd op basis van de behoeften die zijn goedgekeurd door de 
Commissie voor de Financiële Problemen112. De begrotingsuitgaven voor het Globaal Beheer 
sluiten aan met de financieringstabellen die de instellingen aan het Globaal Beheer bezor-
gen. Dat geldt voor de ontvangsten van RVP, RVA, Famifed, FAO, FBZ en RIZIV. Door die 
financieringswijze beheren de betrokken OISZ zelf weinig middelen, wat het Rekenhof al 
vaststelde in een vorig onderzoek over het thesauriebeheer van de OISZ113.

3.1.2 Ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer
In het kader van zijn opdracht als centrale inningsdienst voor sociale bijdragen van werk-
nemers, ontvangt de RSZ ook overdrachten van sociale bijdragen (en andere inhoudingen) 
van andere OISZ.

De voorschotten die de RJV en het FAO aan de RSZ storten, kunnen onderling worden 
afgestemd. De afrekeningen daarentegen zijn minder gemakkelijk aan te sluiten. Die af-
stemming wordt bemoeilijkt omdat ontvangsten en uitgaven worden gecompenseerd. Zo 
worden de overdrachten door het FAO aan de RSZ in de rekeningen van de RSZ gecompen-
seerd met de uitgaven aan het FAO. Als bepaalde saldi niet voorkomen op een balans of van 
elkaar verschillen, is bijkomende informatie of informatie uit onderliggende rekeningen 
noodzakelijk.

De RSZPPO heeft op zijn balans, naargelang van het jaar, een schuld of vordering op de RSZ 
opgenomen, terwijl die niet voorkomt in de balans van de RSZ. Ook de identificatie van de 
tegenpartij is soms foutief opgenomen in de boekhouding. In de rekeningen 2012 van de 
RSZ is bijvoorbeeld een ontvangst foutief geregistreerd als afkomstig van het FBZ in plaats 
van het FAO.

3.2 Afstemming van de OISZ buiten het Globaal Beheer
3.2.1 RSZ
Voor de overdrachten vanuit de RSZ naar instellingen en fondsen die niet behoren tot het 
Globaal Beheer is de afstemming niet eenvoudig. Ze wordt veelal individueel geregeld; de 
RSZ baseert zich bij specifieke toewijzingen (educatief verlof, outplacement) op de jaarlijkse 
afrekeningen en reglementaire bepalingen.

De overdrachten die zijn opgenomen in de lastenrekeningen van RSZ sluiten niet altijd aan 
bij het bedrag dat de instellingen of fondsen hebben geboekt in hun rekeningen. Dat toont 
aan dat verrichtingen die nog niet afgehandeld zijn, moeten worden geregistreerd op een 
rekening-courant als vordering of schuld.

In de rekeningen van de RSZ stemmen sommige schulden overeen met gelijkaardige vorde-
ringen bij de ontvangende instelling (FCUD, RJV, FSO). Andere saldi stemmen echter niet 

112 Commissie die is opgericht binnen de RSZ en waarin de diverse OiSZ behorend tot het globaal Beheer, zijn verte-
genwoordigd.

113 Rekenhof, “Effecten- en thesauriebeheer van de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en 
openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, oktober 2010, p.59-66.
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overeen (Asbestfonds, saldi RVA-outplacement, RVA-educatief verlof, RVA-Aquila, RVA-
tewerkstelling), door een verschillend tijdstip van registratie of door een andere boekhoud-
kundige registratie. Soms worden overdrachten niet beschouwd als een zuivere overdracht 
tussen OISZ, maar als een gewone vordering of schuld ten aanzien van derden. Bovendien 
kan ook de benaming van de overdrachten verschillen. Hoewel bepaalde uitgaven in de 
rekeningen van de RSZ verwijzen naar een specifieke instelling (bv. RVA) is het bedrag niet 
altijd onder dezelfde benaming als ontvangst geboekt in de begrotings- en resultatenreke-
ningen van de RVA. Dat bemoeilijkt een correcte afstemming, zeker wanneer de bijhorende 
details ontbreken. Ook voor het Asbestfonds is er een verschil tussen de balansrekeningen 
van de RSZ en het FBZ.

3.2.2 Andere OISZ
Het onderzoek toont aan dat openstaande saldi tussen de OISZ onderling slechts beperkt 
af te stemmen zijn. Dit is het geval bij het RSVZ in zijn relaties met andere OISZ, en tussen 
de RVA en de RJV.

De openstaande saldi bij de RVA en het RIZIV kunnen niet worden afgestemd met die bij 
hun respectieve meewerkende instellingen (HVW en HZIV). Hetzelfde geldt voor de af-
stemming tussen de RSZPPO en de andere OISZ (Famifed enz.). Dat komt vooral door een 
verschillend tijdstip van registratie of door de verschillende procedure en organisatie van 
de boekhouding van de meewerkende instelling.

Ook de overdrachten van de HVKZ naar het FAO kunnen, met uitzondering van de gestorte 
voorschotten, niet met elkaar in overeenstemming worden gebracht. De HVKZ bezorgde 
haar afrekeningen in het verleden laattijdig zodat ze niet waren opgenomen bij afsluiting 
van de rekeningen van het FAO. Het FAO boekte daarom op basis van eigen berekeningen, 
waardoor de saldi in de balansen van de beide instellingen verschillen.

Het onderzoek van de afstemming van de rekeningen tussen de OISZ heeft aangetoond 
dat er nood is aan overleg tussen de instellingen. De afstemming is immers niet mogelijk 
zonder bijkomende informatie waardoor deze ook niet correct kan worden opgevolgd. Bo-
vendien moet er, als er afrekeningen worden geboekt, duidelijkheid zijn over het moment 
van de boeking. De nieuwe aanrekeningsregels voor vastgestelde rechten zijn een mogelijke 
oplossing. Een gestructureerd overleg tussen de OISZ is nodig om de financiële stromen 
tussen de OISZ buiten het Globaal Beheer met elkaar in overeenstemming te brengen.

Enkel wanneer de stromen tussen de OISZ met elkaar in overeenstemming zijn en de cor-
responderende saldi tussen de OISZ gelijk en correct zijn, kan de stap worden gezet naar 
een consolidatie van de sociale zekerheid. Een consolidatie op basis van de huidige toestand 
zou door de onderlinge verschillen een foutief beeld geven.

3.3 Rapportering
Een transparante rapportering vereist een duidelijke en volledige rapportering over de fi-
nanciële stromen, zowel op het niveau van de RSZ-Globaal Beheer als op dat van de ver-
schillende OISZ. De afstemming van de corresponderende saldi tussen de verschillende 
OISZ is een belangrijke stap in het afsluitproces van de boekhouding (zie supra punt 2.1).
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Het Rekenhof stelt vast dat de RSZ en de OISZ van het Globaal Beheer een afstemming 
maken. Voor de OISZ behorend tot het Globaal Beheer gebeurt dat maandelijks in de Com-
missie voor Financiële Problemen aan de hand van de realisatietabellen die de OISZ ter 
goedkeuring aan de commissie voorleggen. Voor de overdrachten van bijdragen door de 
RSZPPO, de HVKZ en de RJV aan de RSZ is er een afstemming op basis van de kwartaalaf-
rekeningen. Voor de financiële stromen buiten het Globaal Beheer gebeurt de afstemming 
tussen de RSZ en de andere OISZ ofwel op basis van kwartaalafrekeningen (FSO) ofwel 
jaarlijks op basis van koninklijk besluiten (bijzondere toewijzingen aan de RVA).

Per kwartaal wordt aan het beheerscomité van de sociale zekerheid een rapport voorgelegd 
over de financiële stromen in het Globaal Beheer voor werknemers. Het omvat de thesau-
rieverrichtingen die zowel de RSZ-Globaal Beheer als de ontvangende instellingen boeken 
als begrotingsuitgaven en -ontvangsten.

Behalve de stromen met de RSZ-Globaal Beheer hebben sommige OISZ ook onderlinge 
financiële stromen. Het Rekenhof stelt vast dat die OISZ hun verrichtingen met elkaar af-
stemmen via een afrekening. Onderlinge verschillen worden echter niet uitgeklaard.

De informatie in de balansen van de OISZ laat niet toe de vorderingen en schulden van 
de individuele OISZ met elkaar aan te sluiten. Sinds de invoering van het nieuwe boek-
houdplan worden de schulden en vorderingen ten aanzien van de OISZ immers samenge-
voegd (op de rekeningen 4380/4180) als voorschotten en leningen ten overstaan van andere 
OISZ114.

Sinds 2013 moeten de OISZ bij hun jaarrekening een overzicht voegen van de schulden ten 
opzichte van de (andere) OISZ115. Die schuldenstaat is louter informatief en de publicatie er-
van betekent niet noodzakelijk dat de saldi onderling kunnen worden afgestemd, aangezien 
het enkel gaat over de schulden. Een overzicht van de vorderingen ten aanzien van de OISZ 
wordt niet opgesteld. Als pilootinstelling voor de invoering van de nieuw boekhoudplan 
heeft de RSZ bij zijn rekeningen 2012 een schuldenstaat opgenomen waarin een globaal 
bedrag als schuld ten aanzien van de OISZ is vermeld. Het is bijgevolg niet duidelijk welke 
schulden zijn opgenomen, noch wie de schuldeisers/schuldenaren zijn. De schuldenstaat 
wordt bovendien niet door alle OISZ opgemaakt (bv. niet door de RSZPPO).

Het Rekenhof besluit dan ook dat de schuldenstaat in zijn huidige vorm weinig toegevoegde 
waarde heeft. Hij maakt het niet mogelijk onderlinge vorderingen of schulden tussen de 
OISZ af te stemmen. Het document moet gedetailleerder worden om te kunnen bijdragen 
tot een afstemming van openstaande vorderingen en schulden van de OISZ en een correcte 
rapportering.

4 Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek heeft aangetoond dat een afstemming van de financiële stromen tussen de 
OISZ mogelijk is. Zo kunnen de overdrachten tussen de RSZ en andere OISZ binnen het 

114 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare in-
stellingen van sociale zekerheid.

115 Zie punt 3.3 van artikel 17 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014.
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Globaal Beheer onderling worden afgestemd dankzij het overleg tussen de OISZ in de Com-
missie voor Financiële Problemen. Aan de uitgavenzijde sluiten de overdrachten vanuit het 
Globaal Beheer aan met de ontvangsten die de ontvangende instellingen in hun boekhou-
ding en rekeningen registreren. Buiten het Globaal Beheer en tussen OISZ onderling zijn er 
echter verschillen die niet altijd verklaard kunnen worden. Die zijn soms te wijten aan het 
tijdstip van boeking of aan de boekhoudkundige registratie door de ontvanger.

Een correcte afstemming tussen de OISZ is pas mogelijk als de OISZ hun rekeningen tijdig 
afsluiten. Bovendien moet de omschrijving en de identificatie van de overgedragen midde-
len met elkaar overeenstemmen.

Het Rekenhof dringt aan op een maximale transparantie tussen enerzijds de stortingen 
aan de OISZ en anderzijds de ontvangsten van de OISZ. Compensatie tussen ontvangsten 
en uitgaven moet worden vermeden. Daarvoor zouden de OISZ binnen het College van de 
Administrateurs-Generaal van de OISZ een procedure moeten uitwerken om de financiële 
stromen tussen de verschillende OISZ op een periodieke basis met elkaar in overeenstem-
ming te brengen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de huidige rapportering niet voldoet. De stand van de reke-
ningen en de huidige rapportering geven onvoldoende detail en verschaffen geen duidelijk-
heid over de verschillen.

De schuldenstaat die de OISZ sinds 2013 als bijlage aan hun rekeningen moeten toevoe-
gen, heeft in zijn huidige vorm weinig toegevoegde waarde. Hij maakt het niet mogelijk 
onderlinge vorderingen of schulden tussen de OISZ af te stemmen. De schuldenstaat moet 
gedetailleerder worden om te kunnen bijdragen tot een afstemming van openstaande vor-
deringen en schulden van de OISZ en tot een correcte rapportering. Ook bestaat er geen 
vorderingenstaat, waardoor het risico ontstaat dat vorderingen ten aanzien van de OISZ en 
andere instellingen niet worden vermeld. Het Rekenhof vraagt daarom dat de OISZ in on-
derling overleg en in overleg met de Commissie voor de Boekhoudkundige Normalisatie de 
schuldenstaat zouden aanpassen en eventueel uitbreiden met een vorderingenstaat, opdat 
elke gebruiker van de rekeningen zelf de afstemming tussen de OISZ zou kunnen maken. 
Op voorwaarde dat de informatie in de rekeningen van de verschillende OISZ met elkaar 
overeenstemt, kan die rapportering worden beschouwd als een eerste stap tot een succes-
volle boekhoudkundige consolidatie van de rekeningen.

5 Antwoord van de minister

De minister stelt in haar brief van 8 oktober 2015 dat het College van OISZ initiatieven zal 
nemen om de afstemming van de rekeningen-courant te optimaliseren. De Commissie voor 
Financiële problemen zal nagaan hoe de transparantie tussen de ontvangsten en uitgaven 
kan worden geoptimaliseerd. Voorts zullen de OISZ in de Commissie voor de Boekhoud-
kundige Normalisatie onderzoeken hoe de huidige schuldenstaat bij de rekeningen kan 
worden aangepast om tot een betere afstemming te komen. Er zal ook onderzocht worden 
of de schuldenstaat kan worden uitgebreid met een vorderingenstaat. Die initiatieven moe-
ten leiden tot een betere consolidatie van de rekeningen van de OISZ.
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RIZIV: Indexering van de 
uitgaven voor de ziekte-
verzekering
Tot nu toe werd het globale uitgavenniveau voor de ziekteverzekering anders geïndexeerd dan 
de uitgaven voor de verschillende geneeskundige sectoren. Die regel komt vanaf 2016 te verval-
len. Hiermee verdwijnt een instrument voor uitgavenbeheersing dat niet werkzaam was, en 
integendeel bijkomende budgettaire ruimte creëerde.

1 Context

Het globale uitgavenniveau voor de ziekteverzekering is onderworpen aan een wettelijk 
vastgelegde groeimarge (artikel 40 van de Ziekteverzekeringswet). De groeimarge bestaat 
uit twee componenten: een index en een groeinorm. Aan de ene kant mag het globale uitga-
venniveau van het voorgaande jaar worden aangepast aan de levensduurte. Dat gebeurt aan 
de hand van de verwachte gezondheidsindex in het komende begrotingsjaar. Aan de andere 
kant begrenst een groeinorm de reële meeruitgaven, zijnde uitgaven om meer of nieuwe 
tussenkomsten van de ziekteverzekering mogelijk te maken of om de prijs ervan (los van 
een indexering) te laten stijgen. De groeinorm is een percentage dat in de wet is vastgelegd 
en de voorbije tien jaar schommelde tussen 1,5 en 4,5 %.

Op basis van de groeinorm en de verwachte gezondheidsindex wordt jaarlijks een globale 
begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering bepaald. Het bedrag van de doelstelling 
steeg over de periode 2005-2014 met gemiddeld iets meer dan 1 miljard euro per jaar van 
17,4 tot 27,9 miljard euro. Traditioneel wordt die evolutie verklaard door de toenemende 
zorgbehoeften en een steeds ruimer zorgaanbod, waarbij dan vaak de hoogte van de groei-
norm ter discussie wordt gesteld. Slechts zelden wordt ook aandacht besteed aan de gevol-
gen van de indexering. Nochtans is ongeveer 40 % van de stijging van de begrotingsdoel-
stelling enkel aan die factor toe te schrijven.

De indexering in de ziekteverzekering gebeurt volgens andere regels naargelang het gaat 
om de globale uitgaven dan wel om de afzonderlijke uitgaven van een geneeskundige sec-
tor, en ook tussen de sectoren onderling bestaan grote verschillen. In de sectoren gaat het 
meestal om de evolutie van de gezondheidsindex in het voorbije jaar (bv. voor prestaties van 
tandartsen en kinesitherapeuten)116, maar soms ook om een index vastgesteld aan de hand 
van loonschalen of andere prijsevoluties (bv. bij tegemoetkomingen voor thuisverpleging). 
De index kan bovendien op een vaste datum (bv. voor honoraria van artsen) of pas bij over-
schrijding van een spilindex worden aangerekend (bv. bij de uitgaven voor ziekenhuizen). 

116 in die sectoren mag op 1 januari van het jaar t worden geïndexeerd volgens de verhouding van het gemiddelde van 
de gezondheidsindex van de maanden maart, april, mei en juni van het jaar t-1 ten opzichte van dezelfde periode 
van het jaar t-2 (koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de in-
dexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging). 
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In enkele sectoren is zelfs helemaal geen indexering bepaald (bv. voor de meeste uitgaven 
voor geneesmiddelen).

Vanuit budgettaire invalshoek volstaat het echter twee indexvolumes te onderscheiden, 
hier gemakshalve het nodige en het toegestane indexvolume genoemd. Het nodige index-
volume is de som van de meeruitgaven die in het begrotingsjaar mogen worden verwacht 
door toepassing van de voornoemde indexeringsregels in de verschillende geneeskundige 
sectoren. Het bedrag van die optelsom staat tegenover het globale bedrag dat volgens de 
wettelijke groeimarge voor een indexering van de uitgaven wordt uitgetrokken: het toege-
stane indexvolume. Dat toegestane volume werd tot nu toe bepaald op basis van een eigen 
indexeringsregel (de verwachte gezondheidsindex op alle uitgaven) zodat het resultaat er-
van telkens verschilde van het nodige indexvolume.

Aan het indexeringsmechanisme werd lange tijd niet geraakt. In 2015 werd echter een in-
dexsprong doorgevoerd, en vanaf 2016 wordt in de wettelijke groeimarge een andere in-
dexeringsregel van kracht. Het uitgavenniveau van het vorig jaar wordt niet meer aangepast 
aan de verwachte gezondheidsindex, maar verhoogd met “het bedrag dat overeenstemt met 
de meerkost in het begrotingjaar van de indexering van de lonen, verzekeringstegemoetkomin-
gen, tarieven en prijzen”117.

2 Onderzoek

De nieuwe indexeringsregel werd in de Commissie voor de Volksgezondheid van de Kamer 
summier uitgelegd als een “bezuiniging ten aanzien van het voormalige groeipad”118. Het Re-
kenhof heeft daarom de draagwijdte en de impact van deze maatregel geëvalueerd aan de 
hand van zijn eerdere onderzoeksbevindingen over de uitgavengroei in de ziekteverzeke-
ring.119 De cijfers die het Rekenhof in zijn verslag uit 2011 vermeldde, zijn voor dit onderzoek 
geactualiseerd.

Een verslag van het onderzoek werd op 15 juli 2015 verstuurd naar de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en naar de administrateur-generaal van het RIZIV. Zij hebben 
respectievelijk op 6 en 21 augustus 2015 schriftelijk gereageerd. De reactie van het RIZIV 
is verwerkt bij de vaststellingen, en het antwoord van de minister is verwerkt aan het eind 
van dit artikel.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Indexering als instrument voor uitgavenbeheersing
Door naast het nodige indexvolume een verschillend toegestaan indexvolume te hanteren, 
ontstaat in principe een instrument voor uitgavenbeheersing. Er zal immers bijkomend 
moeten worden bespaard als bij de opmaak van de begroting blijkt dat de gezamenlijke 

117 artikel 142 van de programmawet van 19 december 2014.
118 Verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid over het ontwerp van programmawet, Parl. St. Kamer, 

DOC 54 0672/012, p. 10.
119 Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, Verslag van het Rekenhof aan de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2006, 68p. (initieel rapport) en Rekenhof, Begroten en be-
heersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging – opvolgingsaudit, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2011, 60p. Beide ter beschikking op www.rekenhof.be. 

http://www.rekenhof.be
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indexering in de sectoren (het nodige indexvolume) tot meer uitgaven zou leiden dan wat 
de wetgever daarvoor in de groeimarge als bovengrens heeft vooropgesteld (het toegestane 
indexvolume. De besparing kan er dan uit bestaan dat de sectoren geheel of gedeeltelijk 
afstand doen van hun recht op indexering, maar ze kunnen ook beslissen de wettelijke 
groeimarge te respecteren door in te leveren op de toepassing van de groeinorm (bv. door 
minder nieuwe verstrekkingen ten laste te nemen).

In 2011 toonde het Rekenhof echter aan dat het nodige indexvolume tijdens de onderzoeks-
periode 2005-2011 systematisch en soms zelfs substantieel onder de grens van het toege-
stane indexvolume bleef. Dat blijkt ook het geval te zijn voor de periode 2012-2014120. De 
resultaten van de berekening zijn gebundeld in grafiek 12.

Grafiek 12 –  Verschil tussen het toegestane en het nodige indexvolume 2005-2014 (in miljoen euro)

Bron: eigen berekeningen op basis van jaarlijkse technische ramingen RIZIV121

Dat het verschil tussen beide indexvolumes geen enkele keer als een instrument voor uit-
gavenbeheersing heeft gefunctioneerd, verbaast niet. De combinatie van de verschillende 
indexformules met de omvang van hun berekeningsbasis maakte dat immers vrijwel onmo-
gelijk, en dit zowel bij een sterke stijging van de inflatie (bv. tijdens de financiële crisis in 
2008-2009) als bij een systematische daling ervan (cf. periode 2012-2014). In beide situaties 
speelde de combinatie van twee factoren een doorslaggevende rol:

1. Bijna de helft van alle uitgaven in de sectoren wordt aangepast op basis van de gezond-
heidsindex in het voorbije jaar, terwijl het toegestaan indexvolume werd berekend op basis 
van de verwachte gezondheidsindex in het komende jaar.

2. Voor een derde van de uitgaven in de sectoren bestaat geen recht op indexering terwijl 
die uitgaven wel werden geïndexeerd bij het bepalen van het toegestaan indexvolume.

120 Wegens de maatregel van de indexsprong had het geen zin ook de begroting 2015 mee in aanmerking te nemen.
121 Om een coherente vergelijking mogelijk te maken, werd abstractie gemaakt van de specifieke omstandigheid dat 

de globale begrotingsdoelstelling voor 2012 forfaitair werd vastgelegd (waarbij de marge voor indexering werd 
herleid van 567,8 naar 345,4 miljoen euro). in dit verslag gebeurde de berekening voor 2012 volgens het normale 
principe dat de globale uitgaven van het voorgaande jaar worden verhoogd met de groeinorm en de verwachte 
gezondheidsindex.

Graphique 12 - Verschil tussen het toegestaan en het nodig indexvolume 2005-2014 (in miljoen euro) 

175,1
236,5

153,2
243,9

492,5

105,6
186,9

496,7

375,7

261,5

113,3

160,1

216,5

207,2

89,8

182,5

295,5

71,1

121

123,2

0

100

200

300

400

500

600

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M
ilj
oe
n 
eu
ro

2006 2007 2008 

Nodig indexvolume Verschil met toegestaan indexvolume



96

Het Rekenhof merkt bovendien nog op dat het toegestane indexvolume door de gevolgde 
berekeningswijze naar boven toe werd beïnvloed. De globale begrotingsdoelstelling werd 
immers eerst verhoogd met de groeinorm en pas daarna geïndexeerd. De formulering van 
artikel 40 van de Ziekteverzekeringswet gaf nochtans aan enkel het uitgavenniveau van 
het vorige jaar te willen indexeren. Door te indexeren ná toepassing van de groeinorm nam 
bijvoorbeeld het toegestane indexvolume voor 2011 met 21 miljoen euro toe.

3.2 Indexering als aanvulling op de groeinorm
De globale begrotingsdoelstelling werd jaar na jaar maximaal ingevuld met het toegestane 
indexvolume terwijl vaststond dat het nodige indexvolume lager was. Die praktijk was op 
zich niet in strijd met de wettelijke voorschriften over de groeimarge. Maar op die manier 
zorgde de globale begrotingsdoelstelling wel voor een budgettaire buffer bovenop het be-
drag voor de reële meeruitgaven en een indexering in de sectoren. Gesteund op de verschil-
len vermeld in grafiek 12 gaat het over de periode 2005-2014 om 1,5 miljard euro of gemid-
deld 150,8 miljoen euro per jaar.

Het RIZIV en het Rekenhof benaderen die vaststelling vanuit een andere invalshoek:

• Het RIZIV benadrukt de verantwoorde besteding van de buffer. De ene helft van het 
voormelde bedrag van 1,5 miljard euro was nodig om de gevolgen van de toepassing 
van een spilindex in de verblijfssectoren in het volgende begrotingsjaar te kunnen on-
dervangen122, terwijl de andere helft niet werd uitgegeven maar werd aangewend voor de 
creatie van een toekomstfonds of voor een verbetering van de budgettaire situatie van de 
sociale zekerheid123.

• Het Rekenhof legt de klemtoon bij het verborgen karakter en het onderliggende cumu-
latieve effect van de buffer. Het bestaan en dus ook de aanwending ervan werd nergens 
geregeld124. Daarenboven was het een bedrag dat deel bleef uitmaken van de globale 
begrotingsdoelstelling van elk daarop volgend jaar, waarbij het dan telkens nog eens 
werd verhoogd met de groeinorm, de verwachte gezondheidsindex en de nieuwe buffer 
voor dat jaar125.

De nieuwe indexeringsregel voor de globale begrotingsdoelstelling maakt aan die situatie 
een einde. Die regel zal trouwens ook in een andere feitelijke context worden toegepast: 
door de zesde staatshervorming verschuift de bevoegdheid voor sommige uitgaven naar de 
gemeenschappen.

122 Voor de verblijfssectoren (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen, beschut wonen) 
geldt het mechanisme van een spilindex. naarmate een spilindex pas later op het jaar wordt overschreden, is het 
effect ervan minder of zelfs niet meer verrekend in het nodige indexvolume van het betrokken jaar maar verschuift 
het wel naar de nodige begrotingsuitgaven in het daarop volgende jaar. Het RiZiV becijferde de som van alle ver-
schuivingen over de periode 2005-2014 op 789,7 miljoen euro. 

123 In tegenstelling tot de effecten van de spilindex worden die elementen door het RIZIV niet verder onderbouwd.
124 in dat opzicht kan even goed worden gesteld dat de creatie van een toekomstfonds of een situatie van budgettaire 

overdrachten en overschotten mogelijk werden gemaakt door bijkomende besparingen of onverwachte minder-
uitgaven, en dus niet door die buffer. 

125 in dat opzicht werd het doorschuiven van de budgettaire gevolgen van een spilindex naar het volgend jaar ruim-
schoots door het cumulatief effect gecompenseerd. 
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De formulering van de nieuwe indexeringsregel is ook voldoende ruim om er de gevolgen 
van de toepassing van een spilindex mee te kunnen ondervangen, een element dat het 
RIZIV terecht onder de aandacht brengt. Andere meeruitgaven door de indexering die pas 
na de begrotingsopmaak tot uiting komen (bv. de gevolgen van een versnelling van het 
inflatieritme) zullen, zoals in het verleden, in principe door besparingen moeten worden 
gecompenseerd.

4 Conclusies en aanbevelingen

De bestaande indexeringsregel van de globale begrotingsdoelstelling was als instrument 
voor uitgavenbeheersing niet werkzaam, en bleek integendeel een buffer te creëren naast 
een door de groeinorm begrensde budgettaire ruimte. Vooral op langere termijn was de 
impact daarvan substantieel. Een aanpassing van de indexeringsregel lag dan ook voor de 
hand.

Het verdwijnen van de budgettaire buffer vergroot evenwel opnieuw het risico op budge-
toverschrijdingen. Daarom herinnert het Rekenhof aan de aanbevelingen uit zijn vorig on-
derzoek, bv. om de sectoren zelf hun verantwoordelijkheid te doen opnemen door in de 
tweejaarlijkse tariefakkoorden al te bepalen welke acties ze zullen ondernemen als ze hun 
partiële begrotingsdoelstelling dreigen te overschrijden.

5 Antwoord van de minister

De minister stelt dat zij met genoegen heeft kennis genomen dat de wijziging van het in-
dexeringsmechanisme beantwoordt aan de bevindingen van het Rekenhof. Met betrekking 
tot de aanbeveling brengt de minister aan dat zij in haar beleid het advies van het Rekenhof 
volgt door sectoren die hun partiële begrotingsdoelstelling overschrijden, die overschrij-
dingen te doen compenseren. Hetzelfde geldt voor de sectoren waar genomen maatregelen 
niet de beoogde budgettaire doelstelling halen. De minister preciseert dat beleid al te heb-
ben gecommuniceerd en toegepast in de geneesmiddelensector.
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DIBISS: Oprichting van de Dienst 
voor de Bijzondere Sociale-
zekerheidsstelsels
Het Rekenhof onderzoekt de oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheids-
stelsels (DIBISS). Die vloeit voort uit de fusie van de DOSZ (Dienst voor de Overzeese Sociale 
Zekerheid) en de RSZPPO (Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatse-
lijke overheidsdiensten). Het Rekenhof rapporteert ook over de opvolging van de voornaamste 
aanbevelingen op die het sinds 2006 formuleerde met betrekking tot de DOSZ. Het analyseert 
tot slot ook de perspectieven van de DIBISS.

De doelstellingen die in de bestuursovereenkomst 2015 van de DIBISS opgenomen zijn, vormen 
een eerste stap in de goede richting, na een lange periode van beheer zonder bestuursovereen-
komst wat de overzeese sociale zekerheid betreft. Het Rekenhof is van oordeel dat het essenti-
eel is dat de verregaande revisie van het stelsel van de overzeese socialezekerheid geen nieuwe 
vertraging oploopt.

Een budgettaire balans van de fusie kan nog niet worden opgemaakt. Niettemin beveelt het 
Rekenhof de instellingen die betrokken zijn bij een fusie met de DIBISS aan om een boekhoud-
kundige tool in te voeren waarmee de kosten en besparingen van de toekomstige fusies duide-
lijk worden geïdentificeerd.

1 Context

1.1 Oprichting van een nieuwe openbare instelling van sociale zekerheid
De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) is een openbare instel-
ling van sociale zekerheid in de zin van het koninklijk besluit van 3 april 1997126. Hij werd 
opgericht op 1 januari 2015127 en heeft de opdrachten overgenomen van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en van 
de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ).

126 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van 
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

127 Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels.
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De opdrachten van de RSZPPO hadden betrekking op de provincies, de gemeenten, de in-
tercommunales, de OCMW’s en de politiezones, en hun personeel. Ze omvatten hoofdza-
kelijk:

• de inning, het beheer en de verdeling van de wettelijke en facultatieve socialezeker-
heidsbijdragen;

• de controle van de personeelsinformatie met het oog op de verzending ervan naar het 
netwerk van de sociale zekerheid;

• het beheer van het gesolidariseerd pensioenfonds voor de vastbenoemde ambtenaren 
van de plaatselijke overheidsdiensten (vaststelling van het bijdragebedrag en inning);

• het vaststellen van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan128;
• de financiering via de sociale Maribel van de extra jobs in de openbare non-profitsector;
• het aanbieden van facultatieve collectieve diensten (de tweede pensioenpijler, de sociale 

dienst, de hospitalisatieverzekering…).

De DOSZ, van zijn kant, beheerde een facultatief socialezekerheidssysteem voor personen 
die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland werken.

1.2 Voorgaande onderzoeken van het Rekenhof
In een onderzoek van februari 2006 had het Rekenhof onder meer aanbevolen de doelstel-
lingen van het stelsel van overzeese sociale zekerheid helder te herdefiniëren en de finan-
cieringswijze en de diverse sociale prestaties ervan te herzien129. De minister van Sociale 
Zaken en de minister van Pensioenen hadden vervolgens aangekondigd dat er een rege-
ringscommissaris zou worden aangesteld om de hervorming van het stelsel in goede banen 
te leiden.

In 2010 stelde het Rekenhof vast dat er weliswaar nog geen regeringscommissaris was aan-
gesteld, maar dat wel maatregelen waren genomen in antwoord op zijn aanbevelingen130. 
Die hadden als hoofddoel de tussenkomst van de Staat in het stelsel te verminderen. Het 
stelsel moest nog wel grondig worden hervormd. Bovendien werkte de DOSZ nog altijd 
onder de eerste bestuursovereenkomst met de Belgische Staat (voor de periode 2003-2006), 
die was verlengd tot 31 december 2009.

In 2013 stelde het Rekenhof vast dat de DOSZ sinds 2010 zonder bestuursovereenkomst 
functioneerde en dat het stelsel van de overzeese sociale zekerheid niet ten gronde was 
hervormd131.

128 in de zesde staatshervorming is de bevoegdheid inzake kinderbijslag op 1 juli 2014 overgeheveld naar de gemeen-
schappen en naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie voor Brussel. De bijbehorende budgetten 
werden in januari 2015 overgeheveld. Het kinderbijslagfonds van de RSZPPO blijft echter een rol spelen, want de 
wet bepaalt een overgangsperiode waarin de huidige operatoren hun opdracht tegen vergoeding blijven uitoefe-
nen voor rekening van de deelstaten. Voor de RSZPPO in het bijzonder is het eerste concrete gevolg daarvan de 
overname, op 1 juli 2014, van de kinderbijslagdossiers van het personeel van de federale politie.

129 Rekenhof, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, Brussel, februari 2006, 33 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

130 Rekenhof, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid – opvolgingsaudit, verslag aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2010, 29 p., beschikbaar op www.rekenhof.be.

131 Rekenhof, ‘DOSZ: Beheer en organisatie’, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid – globale beheren en openbare 
instellingen van de sociale zekerheid, Brussel, september 2013, p.103-107.
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1.3 Aanstelling van de regeringscommissarissen belast met de hervorming van het 
stelsel

De ministers van Sociale Zaken, Pensioenen en Werk hebben met ingang van 1 april 2010 een 
eerste regeringscommissaris aangesteld voor 9 maanden. Eind 2010 stelde die regerings-
commissaris voor het stelsel van de DOSZ onder te brengen bij de verschillende takken van 
de Belgische sociale zekerheid (ziekte en invaliditeit, kinderbijslag, arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, werkloosheid en pensioenen).

Op 1 juni 2012 stelde de regering een nieuwe commissaris aan voor een jaar. In zijn verslag 
van februari 2013 aan de ministers bevoegd voor de DOSZ stelde de commissaris voor de 
DOSZ te laten fuseren met een andere OISZ en vervolgens de regelgeving over de overzeese 
sociale zekerheid te wijzigen. Hij meende dat de DOSZ zou kunnen fuseren met de RVP of 
de RSZPPO.

In april 2013 verleende het beheerscomité van de DOSZ een gunstig advies over het verslag. 
Het sprak echter geen voorkeur uit over de instelling waarmee gefuseerd moet worden.

1.4 Fusie van de DOSZ met de RSZPPO
De ministerraad van 12 juli 2013 koos ervoor om de DOSZ te laten fuseren met de RSZPPO. 
De DOSZ wordt ondergebracht in een gebouw van de RSZPPO aan de Wetstraat dat eigen-
dom blijft van de RSZPPO. Die betaalt ook de aanpassingswerken van naar schatting 5 mil-
joen euro. Die kosten moeten naderhand worden gecompenseerd door de gebouwen van de 
DOSZ te verkopen. De ministerraad vroeg daarnaast een actuariaatstudie om het stelsel 
van de overzeese sociale zekerheid te hervormen.

Bij de fusie werden de RSZPPO en de DOSZ samengebracht in een nieuwe openbare in-
stelling van sociale zekerheid naar paritair model. De bevoegdheden, het personeel, het 
vermogen, de rechten en de verplichtingen van zowel de RSZPPO als van de DOSZ werden 
overgeheveld naar de nieuwe instelling, de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheids-
stelsels (DIBISS).

2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft de oprichting van de DIBISS onderzocht en brengt verslag uit over de 
invulling die werd gegeven aan de voornaamste aanbevelingen die het sinds 2006 over de 
DOSZ formuleerde. Het ging na in hoeverre de doelstellingen van de bestuursovereenkomst 
2015 van de DIBISS voor de overzeese sociale zekerheid ambitieuzer zijn dan de doelstel-
lingen uit het bijvoegsel 2006 bij de bestuursovereenkomst 2003-2005 van de DOSZ132. Ook 
worden de budgettaire impact van de fusie en de perspectieven van de DIBISS onderzocht.

Het onderzoek werd in een brief van 23 april 2015 aangekondigd aan de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van Werk, aan de minister van Pensioenen, en 
aan de administrateur-generaal van de DIBISS. Het werd midden juni 2015 afgerond.

132 Het betreft de laatste doelstellingen die voor de overzeese sociale zekerheid werden vastgelegd.
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De onderzoeksresultaten werden op 7 juli 2015 overgezonden aan de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van Werk, aan de minister van Pensioenen en 
aan de administrateurs-generaal van de DIBISS, van de RSZ, van het Federaal Agentschap 
voor de Kinderbijslag (Famifed) en van de RVP. Het antwoord van de adjunct-administra-
teur-generaal van de DIBISS van 23 juli 2015 en dat van de administrateur-generaal van 
Famifed van 12 augustus werden opgenomen in het voorliggende artikel.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Motivering van de fusie
De regering stelde dat de keuze voor een fusie tussen de DOSZ en de RSZPPO (en niet de 
RVP) werd ingegeven doordat het om twee openbare instellingen van sociale zekerheid gaat 
met aanverwante basisactiviteiten (inning van bijdragen, uitbetaling van toelagen, deskun-
digheid inzake pensioenen)133. Zowel de DOSZ als de RSZPPO hebben bevoegdheden op 
het vlak van sociale zekerheid, maar maken geen deel uit van het Globaal Beheer van de 
werknemers. Bovendien werkte de RSZPPO al met meerdere beheerscomités en beschikte 
hij over een leegstaand pand waarin het personeel van de DOSZ kon worden ondergebracht.

Gezien het belang van de huidige en toekomstige pensioenhervormingen moet de RVP bo-
vendien zijn energie daarop richten en zou de fusie met de DOSZ geen prioriteit zijn, terwijl 
de regering de overname van de DOSZ niet op de lange baan wil schuiven.

3.2 Implementering van de fusie
Van augustus 2013 tot december 2014 stelde een gemeenschappelijke werkgroep van de 
twee instellingen een aantal projectfiches op om de wettelijke en praktische aspecten van 
de fusie te kunnen opvolgen en ervoor te zorgen dat de fusie effectief zou zijn op 1 janu-
ari 2015. Projectverantwoordelijken hebben zich onder meer gebogen over:

• de opmaak van een juridisch kader voor de nieuwe instelling (wetsontwerp tot oprich-
ting van de DIBISS en reglementaire teksten ter uitvoering van de wet);

• de verkoop van de DOSZ-gebouwen (in België en in Burundi);
• de inrichting van het gebouw waarin de DOSZ zou worden ondergebracht;
• de verhuizing van de DOSZ;
• het beheer van de afloop van de overheidsopdrachten van de DOSZ en van de RSZPPO 

om te komen tot opdrachten die worden gegund in naam van de nieuwe instelling;
• informaticakwesties (fusie van de ICT-infrastructuur van de DOSZ en de RSZPPO, aan-

maak van een nieuwe domeinnaam, installatie van de netwerkhardware, fusie van de 
helpdesk enz.);

• personeelszaken (organigram, personeelsplan, arbeidsreglement dat de sociale voorde-
len van de DOSZ en van de RSZPPO op elkaar afstemt, juridische teksten, één prikklok-
systeem en één systeem voor toegangscontrole enz.).

Een deel van de werkgroep moest ook de regelgeving van de overzeese sociale zekerheid 
aanpassen om de budgettaire invloed ervan te verkleinen (zie punt 4.5).

133 Parl. St. Kamer, 25 februari 2014, DOC 53 3400/001, wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere 
socialezekerheidsstelsels, memorie van toelichting, p.7.
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Dit waren de belangrijkste stappen van de fusie:

• Een nieuwe wet met de diverse opdrachten van de RSZPPO en de DOSZ werd goedge-
keurd. Voor de overzeese sociale zekerheid verwijst de wet naar de vorige wetgeving 
omdat het stelsel nog moet worden hervormd.

• De DOSZ is een algemene directie van de DIBISS geworden en behoudt zo zijn core 
business. De DIBISS wordt het enige aanspreekpunt voor aangeslotenen of personen die 
zich willen aansluiten bij de overzeese sociale zekerheid.

• De algemene directie Overzeese Sociale Zekerheid zit sinds september 2014 in het ge-
bouw van de RSZPPO.

• De ondersteunende diensten van de twee instellingen zijn gefuseerd en samengebracht 
in een gemeenschappelijke algemene directie Support;

• De fusie op juridisch vlak en de oprichting van de nieuwe entiteit werden effectief op 
1 januari 2015.

3.3 Beheer en structuur van de DIBISS
3.3.1 Beheer
De DIBISS wordt beheerd door vijf beheerscomités, die elk bevoegd zijn voor specifieke 
opdrachten.

Het Algemeen Beheerscomité van de DIBISS informeert het publiek en de geïnteresseerde 
academische, wetenschappelijke, socio-economische en professionele wereld over de in-
houd van de sectorale reglementering en over statistische en actuariële gegevens. Het is 
ook bevoegd voor het personeel en de ondersteunende diensten van de DIBISS.

Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid voor Provinciale en Plaatselijke Overheidsdien-
sten is bevoegd voor de opdrachten die betrekking hebben op de sector van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten (waaronder de kinderbijslag). 

Het Beheerscomité van de Overzeese Sociale Zekerheid is bevoegd voor de overzeese soci-
ale zekerheid voor personen die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland 
werken en die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland134. Het is ook bevoegd voor de sociale zekerheid van de personen die in Belgisch 
Congo en Rwanda-Urundi werkten voordat die landen onafhankelijk werden.

Het Beheerscomité Maribel financiert en controleert de extra jobs die in het kader van de 
sociale Maribel en de fiscale Maribel worden gecreëerd. Het is ook bevoegd voor bepaalde 
maatregelen van het Generatiepact en van de sociale akkoorden voor de federale gezond-
heidssectoren.

Het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst is bevoegd voor de gemeen-
schappelijke sociale dienst van de DIBISS waarbij de provinciale en plaatselijke overheids-
diensten zich vrijwillig kunnen aansluiten. De aangeboden diensten dekken o.m. premies 
naar aanleiding van gebeurtenissen in het beroeps- of privéleven en de toegang tot de col-
lectieve hospitalisatieverzekering.

134 Onderdanen van andere landen moeten in dienst zijn bij de Belgische Staat, de gewesten of de gemeenschappen 
of bij een onderneming die haar maatschappelijke zetel in België heeft.
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3.3.2 Structuur
Naast de algemene directie en de interne audit zijn de diensten van de DIBISS verdeeld in 
ondersteunende diensten (die het resultaat zijn van de fusie van de ondersteunende dien-
sten van de DOSZ en van de RSZPPO) en productiediensten.

Grafiek 13 –  Organigram van de DIBISS

Bron: Rekenhof, op basis van het organigram van de DIBISS

3.4 Bestuursovereenkomst 2015 van de DIBISS
In zijn onderzoek van 2013 beval het Rekenhof de DOSZ aan doelstellingen goed te keu-
ren om de kwaliteit en de doeltreffendheid van de geleverde diensten te verbeteren. Die 
doelstellingen moesten ook vermijden dat de moderniseringsprojecten opnieuw vertraging 
zouden oplopen (o.m. door de invoering van het eengemaakte dossier).

In de bestuursovereenkomst 2015 tussen de Staat en de DIBISS zijn de doelstellingen op-
genomen van de overeenkomst 2013-2015 van de RSZPPO, aangevuld met doelstellingen in 
verband met de overzeese sociale zekerheid.
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In de overeenkomst verbindt de DIBISS zich ertoe in 2015 alles in het werk te stellen om de 
uitbouw van de nieuwe instelling correct te laten verlopen. De DIBISS zal in het bijzonder 
aandacht hebben voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan het pu-
bliek. Hij zal alle beheers- en werkingsorganen installeren en een regelgevend kader opstel-
len en implementeren voor hun respectieve werkterreinen.

De overzeese sociale zekerheid wordt volledig hervormd om het stelsel te rationaliseren 
en te optimaliseren. Daarbij wordt voor alle aangeboden verzekeringen een actuarieel on-
derbouwde premie beoogd. Volgens de overeenkomst treedt de hervorming in werking op 
1 januari 2016. Mocht die datum niet haalbaar blijken, wordt de inwerkingtreding om boek-
houdkundige en budgettaire redenen verschoven naar 1 januari 2017.

De bestuursovereenkomst 2015 omvat bovendien een reeks doelstellingen die de basisop-
dracht van de DIBISS moeten optimaliseren. Het Rekenhof heeft onderzocht in hoeverre 
de vastgelegde doelstellingen voor de overzeese sociale zekerheid (OSZ) ambitieuzer zijn 
dan de doelstellingen uit het bijvoegsel 2006 bij de bestuursovereenkomst 2003-2005 van 
de DOSZ135. De overzeese sociale zekerheid werd lange tijd beheerd zonder bestuursover-
eenkomst, dus de doelstellingen in de overeenkomst 2015 zijn een eerste stap in de goede 
richting.

3.5 Budgettaire invloed van de fusie
De kinderbijslag buiten beschouwing gelaten beschikt de DIBISS over een opdrachtenbe-
groting 2015 van naar schatting 6,48 miljard euro aan ontvangsten en 6,37 miljard euro aan 
uitgaven (waarvan 373.762.000 euro voor de overzeese sociale zekerheid). De beheersbe-
groting (kinderbijslag niet meegerekend) beloopt 24.717.338 euro, waarvan 11.216.000 euro 
voor de overzeese sociale zekerheid136.

3.5.1 Kostprijs van de fusie
Voor de fusie van de DOSZ en de RSZPPO en de oprichting van de DIBISS waren heel wat 
financiële middelen nodig. De fusie beïnvloedde de beheersbegroting van de betrokken 
instellingen.

De DIBISS heeft aan het Rekenhof een raming voorgelegd van de kosten van de fusie. Om-
dat die raming grotendeels dateerde van januari 2014, heeft het Rekenhof ze geactuali-
seerd. De DIBISS beschikt echter niet over een gestructureerd systeem om een nauwkeurig 
boekhoudkundig verslag uit te brengen. De uitgaven die verband houden met de fusie zijn 
als dusdanig niet systematisch geïdentificeerd in de boekhouding. De inschatting van het 
Rekenhof is dus voornamelijk gebaseerd op ramingen137.

135 Het betreft de laatste doelstellingen die voor de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) werden vastgelegd.
136 DiBiSS, Initiële begroting 2015 DIBISS, nota aan het algemeen beheerscomité van 9 februari 2015.
137 De cijfers werden geactualiseerd voor elk begrotingsartikel, wanneer het mogelijk was in de boekhouding te iden-

tificeren wat verband hield met de fusie. Als de uitgaven in verband met de fusie niet duidelijk identificeerbaar 
waren, werden de cijfers van de DiBiSS overgenomen.
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De fusie zou volgens het Rekenhof naar schatting 7,4 miljoen euro hebben gekost, waarvan 
6,1 miljoen voor de renovatie van het gebouw van de RSZPPO waarin het personeel van de 
DOSZ is ondergebracht138.

3.5.2 Besparingen door de fusie
Begroting 2014
De fusie zou tot besparingen moeten leiden omdat beide stelsels voortaan gemeenschappe-
lijke ondersteunende diensten hebben. Hoewel bij de fusie slechts twee posten zijn wegge-
vallen, namelijk die van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal 
van de DOSZ, werden een aantal personeelsleden die vertrokken niet vervangen en kon er 
bespaard worden op de werkingskosten. Voor de beheersbegroting 2014 van de DOSZ werd 
daarom uitgegaan van een besparing van 1.041.757 euro, die als volgt was verdeeld:

• 672.000 euro op de personeelskosten;
• 310.878 euro op de werkings- en investeringskosten;
• 58.879 euro op de vastgoedinvesteringen.

In de begroting 2014 van de RSZPPO werd geen enkele besparing verwacht.

Begroting 2015
De beheersbegroting 2015 van de RSZPPO houdt rekening met de besparingen van 4 % op 
de personeelskredieten en van 20 % op de werkings- en investeringskredieten die de rege-
ring aan alle OISZ heeft gevraagd, alsook met de besparingen bij de DOSZ, die voordien 
waren opgelegd in het kader van de fusie. In totaal wordt 2.793.085 euro bespaard op het 
beheer, als volgt verdeeld:

• 955.076 euro op de personeelskredieten;
• 1.658.009 euro op de werkings- en investeringskosten;
• 180.000 euro op de investeringsuitgaven – gebouwen.

De beheersbegroting 2015 van de DIBISS vermeldt niet hoeveel besparingen verband hou-
den met de fusie. De dienst gaat er evenwel van uit dat de fusie het mogelijk maakte de 
doelstellingen van de regering te realiseren.

Verkoop van de DOSZ-gebouwen
Bij de fusie was bepaald dat de RSZPPO de aanpassingswerken in het gebouw aan de Wet-
straat zou prefinancieren. De kostprijs van de werken zou vervolgens worden gedekt met de 
opbrengst van de verkoop van de DOSZ-gebouwen. Zo hebben de ministers van Begroting 
en van Sociale Zaken en Volksgezondheid de RSZPPO in 2014 toestemming verleend om 
vier miljoen euro aan beleggingen van het reservefonds van de kinderbijslag te gebruiken 
voor de inrichting van het gebouw aan de Wetstraat waarin de DOSZ zou worden onderge-
bracht139.

138 Dat bedrag houdt rekening met de in 2013 en 2014 uitgevoerde uitgaven en met de overdracht van kredieten voor 
2015.

139 RSZPPO, Controlebegroting 2014, nota aan het beheerscomité van 10 maart 2014, p.18.
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De DOSZ beschikte over drie gebouwen in België en had er ook een aantal in Burundi. De 
verkoop van die panden zou naar schatting twaalf miljoen euro opleveren140.

Midden juni 2015 was één van de panden in België verkocht voor 2.378.858,81 euro. De on-
derhandelingen voor de verkoop van de andere gebouwen in België liepen op dat moment 
nog, want de DIBISS had nog geen bod ontvangen dat voldeed. De verkoop van de gebou-
wen in Burundi was geblokkeerd door een geschil tussen beide landen.

3.5.3 Budgettaire balans van de fusie
Het is nog niet mogelijk een budgettaire balans te maken van de fusie tussen de DOSZ en 
de RSZPPO. De kosten van de fusie zullen immers pas op middellange termijn worden ge-
compenseerd door de gerealiseerde besparingen.

Het Rekenhof beveelt de DIBISS en de instellingen die werken aan een fusie met de DIBISS 
(zie hierna punt 4), aan een boekhoudinstrument in te voeren waarmee duidelijk de kosten 
en besparingen van toekomstige fusies kunnen worden geïdentificeerd. In hun antwoorden 
van 23 juli en 2 augustus 2015 hebben de DIBISS en Famifed aangegeven dat de instellingen 
die betrokken zijn bij een fusie met de DIBISS nota hadden genomen van die aanbeveling. 
Ze kondigden de invoering van een gemeenschappelijke monitoring aan, die zou worden 
gevoed door de relevante boekhoudkundige gegevens van de overkoepelende instellingen.

4 Perspectieven

Ten gevolge van de overheveling van de kinderbijslag naar de gemeenschappen en de be-
sparingsmaatregelen van de regering, zijn stappen gezet die zouden kunnen leiden tot het 
verdwijnen van de DIBISS. Momenteel wordt erover nagedacht de bevoegdheden van de 
DIBISS over te hevelen. De kosten van die toekomstige fusies zouden dus bovenop de nog 
niet afgeloste kosten van de oprichting van de entiteit kunnen komen.

4.1 Overname door Famifed van de kinderbijslagactiviteiten van de DIBISS
Enerzijds is er het project om de DIBISS te fuseren met de RSZ, anderzijds is de DIBISS 
ook een procedure begonnen om zijn activiteiten inzake kinderbijslag over te dragen aan 
Famifed. Er zijn werkgroepen en een stuurgroep opgericht om de haalbaarheid van die fusie 
te onderzoeken.

Een nota over de mogelijke fusie van de DIBISS en Famifed werd op 5 mei 2015 voorgelegd 
aan het beheerscomité van Famifed en op 18 mei 2015 aan het algemeen beheerscomité van 
de DIBISS. De comités moesten kiezen tussen de volgende twee opties:

• De operationele kinderbijslagdiensten en een proportioneel deel van de ondersteunende 
diensten van de DIBISS fuseren met Famifed;

• Zowel de DIBISS als Famifed blijft bestaan als onafhankelijke (inter)federale entiteiten 
tot de uitvoerende taken uiteindelijk worden overgeheveld naar de deelstaten.

De twee comités hebben voor de eerste optie gekozen.

140 François Floorizone, Bijzonder regeringscommissaris bij de DOSZ, verslag van 12 maart 2013.
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Door het DIBISS-personeel dat instaat voor de kinderbijslag over te dragen aan Famifed, 
ontstaat er een meerwaarde op het vlak van de competenties, de doeltreffendheid, de digi-
talisering, de informatica en de gemeenschappelijke doelstellingen. Het zou goed zijn als 
die integratie op hetzelfde moment kon plaatsvinden als de fusie met de RSZ (zie 4.2). De 
streefdatum is 1 januari 2017.

Volgens de nota die aan de beheerscomités werd voorgelegd, zou de overheveling van de 
kinderbijslagactiviteiten van DIBISS naar Famifed minimum 1,8 en maximum 2,7 miljoen 
euro kosten. Die kosten zouden worden gecompenseerd door directe financiële besparin-
gen (kostenvermindering) die vanaf begin 2017 of in de loop van 2017 zouden worden gere-
aliseerd, naargelang van de gemaakte kosten (minimum- of maximumscenario).

4.2 Integratie van de DIBISS in de RSZ
Doordat de nieuwe regering besparingen oplegde en de DIBISS 170 medewerkers kwijtraak-
te door de hervorming van de kinderbijslag, heeft de directie van de RSZPPO in november 
2014 contact opgenomen met de RSZ om te bespreken hoe de DIBISS (die op dat moment 
nog niet officieel was opgericht) kon worden geabsorbeerd door de RSZ. Gemeenschap-
pelijke werkgroepen en een sturingscomité werden opgericht om de haalbaarheid van die 
fusie te onderzoeken. Op 27 maart 2015 werd een voorstel tot fusie voorgelegd aan het be-
heerscomité van de RSZ en op 30 maart 2015 aan het beheerscomité van de DIBISS.

In de praktijk zou de RSZ het personeel van de DIBISS onderbrengen aan het Victor Horta-
plein, na een paar aanpassingswerken. De RSZ zou die werken financieren door een RSZ-
gebouw aan de Koninklijke Prinsstraat te verkopen. De nota plant de fusie op 1 januari 2017. 
In het voorgestelde organigram wordt een aantal RSZ-directies voor het beheer van de bij-
dragen van de openbare sector gesplitst en een algemene directie Overzeese Sociale Zeker-
heid en Externe Diensten opgericht141.

De beheerscomités hebben het voorstel goedgekeurd en aan de toezichthoudende ministers 
bezorgd. Op 13 april 2015 hebben de DIBISS en de RSZ een gemeenschappelijk persbericht 
verspreid om het fusievoorstel aan te kondigen.

De technische werkgroepen hebben ondertussen de fusie verder voorbereid. Volgens de 
notulen van het algemeen beheerscomité van de DIBISS van 18 mei 2015 is het voorontwerp 
van wet klaar maar is het niet aan het beheerscomité van de DIBISS voorgelegd omdat het 
deel over de pensioenen misschien nog wordt aangepast (zie 4.3).

4.3 Overname door de RVP van de pensioenactiviteiten van de DIBISS
De ministerraad van 30 april 2015 heeft een nota goedgekeurd over de optimalisering van 
de pensioenbevoegdheden. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) zou in 
2016 naar de Zuidertoren verhuizen, bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Naar aan-
leiding van die verhuizing kan worden overwogen om in de Zuidertoren een aantal pensi-
oenbevoegdheden samen te brengen, namelijk de pensioenen voor loontrekkenden (RVP), 
de pensioenen voor de overheidssector (PDOS), de pensioenactiviteiten van HR Rail en die 
van DIBISS.

141 Die directie zou uit twee diensten bestaan: de dienst Overzeese sociale zekerheid en de Externe diensten (daarin 
zouden de collectieve sociale dienst, de sociale maribel, het Project 600 en de lokale pensioenen vervat zijn).
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De ministerraad heeft beslist om voor de pensioenbevoegdheden van de DIBISS een werk-
groep op te richten met de betrokken kabinetten en administrateurs-generaal. Die groep 
zal rekening houden met de specificiteit van de pensioenen van de overzeese sociale zeker-
heid. De RVP zou de pensioenactiviteiten van de DIBISS overnemen op 1 januari 2017.

Die overname van de pensioenactiviteiten van de DIBISS door de RVP was niet gepland in 
het fusieproject van de DIBISS met de RSZ. Midden juni 2015 had de werkgroep die zich over 
de fusie buigt nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomstige verdeling van 
de bevoegdheden die worden overgedragen door de DIBISS.

4.4 In de ministerraad van 17 juli 2015 goedgekeurde bevoegdheidsoverdrachten
Op 17 juli 2015 keurde de ministerraad de overdracht goed van de bevoegdheden van de DI-
BISS aan de RSZ, aan de RVP en aan Famifed. De nieuwe bevoegdheidsverdeling is als volgt:

• De bevoegdheden met betrekking tot de overzeese sociale zekerheid worden overgedra-
gen aan de RSZ.

• De bevoegdheden betreffende de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de 
ermee verband houdende activiteiten worden overgedragen aan de RSZ.

• De bevoegdheden van de gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en lokale 
overheidsdiensten worden overgedragen aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), met 
uitzondering van de toelage die wordt ontvangen via de DmfA(PPL). De inningsactivi-
teiten vallen onder de bevoegdheid van de RSZ.

• De bevoegdheden met betrekking tot de pensioenen van statutaire ambtenaren van de 
provinciale en lokale overheidsdiensten worden overgedragen aan de RVP, met uitzon-
dering van de bevoegdheden aangaande de inning van de ermee verband houdende toe-
lagen, die worden overgedragen aan de RSZ.

• De bevoegdheden met betrekking tot de aanvullende tweedepijlerpensioenen voor con-
tractuelen van de lokale sector worden overgedragen aan de RVP zonder dat ze worden 
geïntegreerd in de tweede pijler van de RVP, met uitzondering van de bevoegdheden 
aangaande de inning van de ermee verband houdende bijdragen, die worden overgedra-
gen aan de RSZ.

• De bevoegdheden met betrekking tot de kinderbijslag worden overgedragen aan  Famifed.

In de nota van de ministerraad staat dat het operationele personeel van de DIBISS de over-
gedragen bevoegdheden zal volgen. Het ondersteunende personeel zal op basis van een 
verdeelsleutel worden overgedragen aan de RSZ, de RVP-PDOS en Famifed.

De drie algemene besturen van de RSZ, de RVP en Famifed werden ermee belast in de 
stuurgroep en met de adjunct-administrateur-generaal van de DIBISS het dagelijks beheer 
en de eventuele invloed van de overname op de betrokken instellingen te bespreken. Een 
werkgroep die zal afhangen van de toezichthoudende ministers en de betrokken overheids-
besturen, zal de overdracht van de activiteiten opvolgen.

4.5 Hervorming van het overzeese socialezekerheidstelsel
Het eerste verslag van het Rekenhof waarin wordt aangedrongen op een grondige hervor-
ming van de overzeese sociale zekerheid, verscheen in 2006. Het Rekenhof benadrukte 
daarin dat het stelsel heel wat uitgaven genereerde, waarvan een toenemend deel ten laste 
van de Staat viel. Bovendien was de financieringswijze geen stimulans voor zelfregulering. 
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Door een hervorming moest de tussenkomst van de Staat op termijn kunnen verminderen. 
Een aantal gerichte hervormingsmaatregelen werden genomen, waarmee tegemoet werd 
gekomen aan de meeste opmerkingen van het Rekenhof. De verregaande hervorming van 
de overzeese sociale zekerheid heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Sinds 2013 bereidt een werkgroep een hervorming van de overzeese sociale zekerheid voor. 
Het is de bedoeling om tot een stelsel te komen dat op termijn financieel zelfvoorzienend 
zal zijn. Daarom laat de DOSZ een consultant een actuariaatstudie uitvoeren, opdat de pre-
mies die worden gevraagd voor de diverse verzekeringen van de overzeese sociale zekerheid 
actuarieel gegrond zouden zijn.

Midden juni 2015 was een werkgroep van de bevoegde ministeriële kabinetten bezig een 
nieuwe wetgeving uit te werken voor de overzeese sociale zekerheid. Het wetsontwerp zou 
in principe in juni worden voorgelegd aan het beheerscomité van de OSZ van de DIBISS. 
Omdat de werkgroep nog niet klaar was, kon het ontwerp niet op de geplande datum wor-
den voorgelegd. Gezien de voortgang van de werkzaamheden, bestaat het risico dat de nieu-
we wetgeving niet op 1 januari 2016 in werking kan treden.

Nagenoeg tien jaar na het eerste verslag van het Rekenhof laat de verregaande hervorming 
van de overzeese sociale zekerheid op zich wachten. Naast de financiële kosten uit het ver-
leden die de Staat nog altijd draagt (inzake pensioenen142), zijn andere kosten zich blijven 
opstapelen, onder meer voor de uitgestelde verzekeringen geneeskundige verzorging143. Bij-
gevolg beveelt het Rekenhof aan de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op de over-
zeese sociale zekerheid niet opnieuw te vertragen.

In zijn antwoord van 23 juli 2015 gaf de DIBISS aan dat de hervorming tot stand aan het 
komen was en dat de nieuwe regelgeving uiterlijk op 1 januari 2017 in werking zou treden. 
De DIBISS wees erop dat de werkgroep belast met de hervorming van het overzeese soci-
alezekerheidsstelsel aandacht zou hebben voor de kosten voor de uitgestelde verzekering 
geneeskundige verzorging.

5 Conclusies en aanbevelingen

De doelstellingen opgenomen in de bestuursovereenkomst 2015 van de DIBISS zijn een 
eerste stap in de goede richting na een lange periode waarin de overzeese sociale zekerheid 
werd beheerd zonder bestuursovereenkomst.

De DIBISS beschikt niet over een nauwkeurig instrument voor boekhoudkundige rapporte-
ring. De uitgaven die verband houden met de fusie konden bijgevolg als dusdanig niet syste-
matisch worden geïdentificeerd in de boekhouding. Het Rekenhof beveelt de DIBISS en de 
instellingen die werken aan een fusie met de DIBISS, nu al aan om een  boekhoudinstrument 
in te voeren dat duidelijk de kosten en besparingen van toekomstige fusies identificeert.

142 in zijn voornoemde Boek 2013 over de sociale zekerheid stipte het Rekenhof aan dat, volgens de berekeningen 
van de DOSZ, de verplichtingen inzake gewaarborgd pensioen 368,6 miljoen euro beliepen in 2013 en pas volledig 
zouden uitdoven in 2090.

143 met die verzekering kan, nadat zestien jaar bijdragen werden betaald, zonder een bijkomende bijdrage te betalen, 
de terugbetaling van geneeskundige zorg worden verkregen volgens de tarieven van het RiZiV. 
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Het is nog niet mogelijk een budgettaire balans te maken van de fusie tussen de DOSZ en 
de RSZPPO, aangezien de kosten van de fusie pas op middellange termijn gecompenseerd 
zullen worden door de gerealiseerde besparingen. Bovendien zullen de kosten van toekom-
stige fusies bovenop de nog niet afgeloste kosten van de oprichting van de DIBISS komen.

Hoewel een aantal gerichte maatregelen tot hervorming van het stelsel werden genomen 
in antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof, laat de verregaande hervorming van de 
overzeese sociale zekerheid op zich wachten. Het Rekenhof beveelt aan de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wetgeving op de overzeese sociale zekerheid niet opnieuw te vertragen.
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HVKZ: Beheer en organisatie
In zijn Boek 2012 over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat de Hulp- en Voorzorgs-
kas voor Zeevarenden (HKVZ) door haar geringe omvang te weinig middelen had op het vlak 
van infrastructuur en organisatie, personeel en beheer om haar opdrachten naar behoren uit 
te voeren. In 2015 zijn de meeste van die problemen nog actueel. Omdat de openbare instellin-
gen van sociale zekerheid in de volgende jaren moeten besparen op hun werkingskosten, dringt 
het Rekenhof er op aan dat zou worden onderzocht of de HVKZ als afzonderlijke instelling nog 
moet blijven bestaan.

1 Context

De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ), opgericht in 1845 als sociale verze-
keringskas, beheert het stelsel van de zeelieden ter koopvaardij. De HVKZ int als openbare 
instelling van sociale zekerheid144 de socialezekerheidsbijdragen bij reders en zeelieden en 
verzorgt de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zeelieden145. Sinds 2009 be-
taalt ze ook het wachtgeld aan zeelieden en shoregangers146 147 die zijn ingeschreven in de 
Belgische pool der zeelieden.

De sociale bijdragen die de HVKZ int van reders, stort ze door aan het Globaal Beheer. Om 
haar opdrachten uit te voeren, ontvangt de HVKZ middelen vanuit het Globaal Beheer. 
Daarmee betaalt ze zowel de wachtgelden als de invaliditeitsuitkeringen en de prestaties 
voor geneeskundige verzorging.

Het stelsel van de zeelieden vertegenwoordigt minder dan 0,1 % van de totale uitgaven van 
het Globaal Beheer van de werknemers (raming 2015: 61,4 miljard euro148).

Tabel 19 –  Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de HVKZ voor de periode 2012-2014 (in euro)

Ontvangsten 2012 2013 2014

Overdrachten vanuit
globaal Beheer

11.049.000,00 10.498.000,00 10.862.000,00

Sociale bijdragen 6.073.959,62 4.977.503,00 5.554.439,00

andere ontvangsten 467.728,05 483.490,00 353.019,00

Totaal opdrachten 17.590.687,67 15.958.993,00 16.769.458,00

144 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid.

145 De bijzondere ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de zeelieden ingericht door het koninklijk besluit van 24 ok-
tober 1936.

146 Shoregangers zijn personen die werk verrichten aan boord van een zeeschip gedurende de aanwezigheid van het 
schip in een Belgische haven. 

147 artikelen 23 tot 25 van de Programmawet van 17 juni 2009.
148 Parl. St. Kamer, 30 april 2015, DOC 54 1025/001, aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 

het begrotingsjaar 2015 – algemene toelichting, p. 119.
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Uitgaven 2012 2013 2014

Overdrachten naar
globaal Beheer

4.672.159,32 5.238.918,00 4.857.481,00

Sociale uitkeringen 9.152.423,87 9.178.425,00 7.693.490,00

Overdrachten naar buitenland 276.993,20 695.579,00 1.262.080,00

andere uitgaven 1.615.171,14 379.710,00 343.773,00

Totaal opdrachten 15.716.747,53 15.492.632,00 14.156.824,00

Saldo 1.873.940,14 466.361,00 2.612.634,00

    

Beheersbegroting 2012 2013 2014

eigen ontvangsten 327.141,89 378.939,00 313.674,00

uitgaven 1.617.573,32 1.593.208,00 1.722.857,00

Beheerssaldo -1.290.431,43 -1.214.269,00 -1.409.183,00

Bron: begrotingen HVKZ (de jaren 2012 en 2013 zijn realisaties, het jaar 2014 is een raming)

De voorbije jaren daalde het aantal ingeschreven zeelieden in de Belgische pool. De toetre-
ding van de baggersector zorgde er echter voor dat het aantal met circa 20 % steeg. Vandaag 
zijn ongeveer 1.300 zeevarenden ingeschreven tegenover ca. 1.100 in 2012.

In het Boek 2012 over de Sociale Zekerheid149 vroeg het Rekenhof zich af of de HVKZ, gelet 
op haar kleinschaligheid, nog de middelen had op het vlak van infrastructuur en organisa-
tie, beheer en personeel om haar opdrachten naar behoren uit te voeren. Het wees daarbij 
op problemen in de organisatie, zoals de verouderde toestand van het gebouw, de proble-
men met de afsluiting van de boekhouding, de interne organisatie en de verouderde infor-
maticaomgeving. Het Rekenhof drong aan op een kosten-batenanalyse en stelde de vraag of 
een afzonderlijke instelling vanuit financieel-economisch standpunt nog aangewezen bleef.

Het Rekenhof heeft onderzocht of de vaststellingen uit het Boek 2012 van de Sociale Zeker-
heid over het beheer en de organisatie van de HVKZ nog steeds gelden.

Het Rekenhof heeft de resultaten van het onderzoek op 17 juni 2015 verstuurd naar de mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en naar de voorzitter van het beheerscomité 
en de attaché belast met het dagelijks bestuur van de HVKZ. De minister heeft met een 
brief van 28 juli geantwoord.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Juridisch
Het wettelijke kader waarin de HVKZ opereert, is nog steeds verouderd en de wettelijke be-
palingen zijn niet erg duidelijk. Onder meer de indeling van de zeelieden in rangen binnen 
de pool sluit niet meer aan bij de realiteit van de sector. Omdat de vergoedingen zijn afge-
stemd op die rangen, is een hervorming nodig. Het ontwerp van koninklijk besluit daartoe 
is echter nog steeds in behandeling bij de betrokken overheidsdiensten.

149 Rekenhof, "HVKZ - Beheer en organisatie", Boek 2012 over de sociale zekerheid, Brussel, november 2012, p.255-
264. ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De toetreding van de baggersector tot het stelsel heeft slechts geleid tot de aansluiting van 
één onderneming. De communicatie tussen die onderneming en de administratie verloopt 
soms moeizaam, wat leidt tot problemen bij inschrijvingen van werknemers op de poollijst 
(laattijdige inschrijvingen, wijzigingen).

De zesde staatshervorming heeft ook een invloed op het stelsel. De HVKZ blijft technisch 
instaan voor de inning van de bijdragen, terwijl de vrijstelling van de werkgeversbijdragen 
voor de koopvaardij, zeesleepvaart en baggersector sinds 1 juli 2014 een gewestelijke be-
voegdheid is.

2.2 Infrastructuur en organisatie
De problemen met de verouderde huisvesting zijn intussen opgelost. De HVKZ neemt in 
juni 2015 samen met de RSZ en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) 
zijn intrek in een gebouw dat de RSZ huurt in het centrum van Antwerpen.

De HVKZ gebruikte verouderde software. De instelling was hierdoor afhankelijk van de 
oorspronkelijke softwareleverancier, wat een gevaar inhield voor de continuïteit en de wer-
king. De voorbije jaren werden stappen gezet om de software te moderniseren, maar de 
toepassingen zijn nog steeds in een verouderde softwaretaal geschreven, met het risico dat 
die op termijn niet meer wordt bijgewerkt. De HVKZ blijft aldus voor bijwerkingen en aan-
passingen afhankelijk van de ICT-partner die de toepassingen heeft ontwikkeld.

Op het vlak van ziekteverzekering en gezondheidszorg zijn de gebruikte toepassingen niet 
aangepast aan de ontwikkelingen binnen het eHealth-platform. De HVKZ wil daarom nau-
wer samenwerken met de HZIV. Momenteel werken beide al samen voor de controle van 
de verzekerbaarheid, de maximumfactuur en de aanvragen voor de isi+-kaart150. Om de 
rechten van de zeevarenden op ziekteverzekering te waarborgen loopt een project om het 
onderzoek naar de toekenning en de tarificatie uit te besteden aan de HZIV. Op termijn zal 
de HZIV de facto de ziekteverzekering van de zeelieden beheren in opdracht van de HVKZ. 
De historiek en de betaling aan de zeevarenden blijven echter in handen van de HVKZ, wat 
betekent dat die haar toepassingen up-to-date zal moeten houden.

Ook op het vlak van sociale zekerheid moet de toepassing de nieuwe ontwikkelingen vol-
gen. De elektronische aangifte door de reders is een eerste stap, die verder moet evolueren 
naar de multifunctionele aangifte (DmfA). De huidige toepassingen zijn echter onvoldoen-
de flexibel en laten geen efficiënte uitwisseling met andere instellingen toe.

2.3 Beheer en personeel
Hoewel het mandaat van de voorzitter van het beheerscomité al sinds 1 maart 2011 was af-
gelopen, oefende hij vier jaar later nog steeds deze functie uit.

Om tegemoet te komen aan deze opmerking, deelt de minister in haar antwoord van 
28 juli 2015 mee dat de voorzitter van het beheerscomité inmiddels werd benoemd bij 
 koninklijk besluit van 2 juli 2015 voor een periode van zes jaar.

150 Dit is de opvolger van de SiS-kaart voor wie niet over een elektronische identiteitskaart (eiD)- beschikt.
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Sinds de pensionering op 1 januari 2010 van de vorige leidend ambtenaar is er niemand 
nieuw aangesteld. Hoewel de procedure voor de aanwerving al in 2010, en opnieuw in 2012, 
werd gestart, is de vacature niet ingevuld. Een personeelslid van niveau A neemt intussen 
de dagelijkse leiding van de instelling waar.

De instelling blijft met een personeelstekort kampen. Op datum van het onderzoek waren 
er 21 personeelsleden; het personeelsplan voorziet in maximaal 34 personeelsleden (met 
inbegrip van de mandaatfunctie voor een administrateur-generaal).

De diensten Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg waren in het verleden onderbemand. 
De elektronische aangifte van de sociale bijdragen in de dienst Sociale Zekerheid en in-
terne verschuivingen hebben ervoor gezorgd dat de diensten hun taken kunnen blijven 
uitvoeren. Voor de achterstand in de manuele verwerking van ziekenhuisfacturen werden 
in het verleden, tijdelijk, gepensioneerde personeelsleden ingeschakeld. Door een interne 
verschuiving hoeft dat niet meer. Door de beperkte personeelsbezetting kunnen langdurige 
afwezigheden echter niet meer worden opgevangen in de operationele diensten en vormen 
ze een risico voor de werking van de instelling. Daarenboven is de werklast toegenomen 
door de toetreding van de baggersector tot het stelsel. Het gebrek aan personeel is hoofd-
zakelijk voelbaar in de ondersteunende administratieve diensten. De OISZ hebben zich 
in hun laatste bestuursovereenkomst 2013-2015151 geëngageerd tot de oprichting van een 
interne audit. De kleinschaligheid van de instelling en het gebrek aan een leidinggevend 
ambtenaar leiden ertoe dat de HVKZ nog niet beschikt over een interne audit en weinig 
aandacht kan besteden aan de uitwerking van een internecontrolesysteem.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat enkele problemen uit het vorige onderzoek werden verholpen, 
maar vestigt tegelijk de aandacht op de volgende problemen die het beheer van de instelling 
blijven bemoeilijken.

Het wettelijke kader is niet aangepast aan de realiteit.

Op het vlak van personeelsbeleid heeft de HVKZ in het verleden het verlies van kennisover-
dracht kunnen voorkomen door interne verschuivingen. Door het personeelstekort kunnen 
langdurige afwezigheden niet meer worden opgevangen binnen de operationele diensten. 
Er is vooral personeelstekort bij de administratieve ondersteuning. Door de vele taken van 
het personeel dat belast is met het dagelijkse beheer is een kwalitatieve opvolging niet altijd 
mogelijk. Dat alles vormt een risico voor de werking van de instelling.

Ook de informaticaomgeving blijft problematisch. Vooral voor de ziekteverzekering is een 
vergaande samenwerking met de HZIV noodzakelijk om de rechten van de zeevarenden te 
vrijwaren. De toepassingen van de HVKZ kunnen zonder dure aanpassingen niet functio-
neren in het eHealth-platform voor de ziekteverzekering. Ook de toepassingen van sociale 
zekerheid en pool moeten worden aangepast zodat instellingen in de toekomst optimaal 
informatie kunnen uitwisselen.

151 Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de HVKZ.
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De besparingen die de OISZ worden opgelegd (4 % op de personeelskosten en 20 % op de 
werkingskosten in 2015), verplichten de instellingen de middelen efficiënt te gebruiken en 
te zoeken naar maximale synergieën. De integratie van de HVKZ in een groter geheel lijkt 
dan ook een logische stap. Het Rekenhof verwijst in dat verband naar het standpunt van de 
minister van Sociale Zaken om alle activiteiten van inning van bijdragen samen te brengen. 
Ook vond de minister de integratie, op korte termijn, van DIBISS en kleinere instellingen 
zoals de HZIV opportuun152.

Het Rekenhof dringt erop aan te onderzoeken of een afzonderlijke instelling voor het stelsel 
van de zeelieden economisch en financieel nog verantwoord is. De toezichthoudende over-
heid moet in samenspraak met de verschillende partners nagaan of een integratie van de 
instellingen een oplossing kan zijn.

4 Antwoord van de minister

In haar antwoord van 28 juli 2015 verwijst de minister naar het regeerakkoord van 9 okto-
ber 2014. Dat streeft naar een rationalisering van het federaal overheidslandschap en wil 
het aantal openbare instellingen van sociale zekerheid substantieel verminderen.

De minister drukt de wens uit, samen met de sociale partners in het beheerscomité, binnen 
afzienbare tijd een oplossing te vinden die voldoet aan de specifieke verwachtingen van de 
aangesloten leden, de werkgevers, de regio’s en de federale regering.

Sommige maatregelen beogen tegemoet te komen aan de aanbevelingen die het Reken-
hof herhaaldelijk formuleerde. Concreet wordt onderzocht op welke wijze de financiële 
leefbaarheid kan worden gegarandeerd en het wettelijk kader van het specifieke sociale-
zekerheidsstelsel kan worden aangepast. De minister onderzoekt hoe de activiteiten van 
de HVKZ kunnen worden gehergroepeerd en geïntegreerd in een of meer instellingen van 
sociale zekerheid, en meer concreet of de HZIV de activiteiten die betrekking hebben op de 
terugbetaling van gezondheidszorgen kan overnemen. Een denkspoor is deze overname op 
te nemen in de bestuursovereenkomst van de HZIV voor de periode 2016-2018 waarover op 
dit ogenblik onderhandeld wordt.

Voor de verouderde informaticatoepassing zoekt de minister op korte termijn een duur-
zame oplossing door de sociale zekerheidsaangiftes van de werkgevers die aangesloten zijn 
bij de HVKZ te integreren in de multifunctionele aangiftes van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid.

152 Vergadering van 27 februari 2015 van het beheerscomité van de RSZ over de integratie van zowel de DiBiSS als de 
HVKZ in de RSZ. 
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RJV: Uitbetaling van vakantie-
gelden
Het Rekenhof heeft de gevolgen onderzocht die de wetswijziging betreffende de uitbetaling van 
het vakantiegeld heeft voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Vanaf het jaar 2011 is de 
uitbetaling van het vakantiegeld via overschrijving de regel, terwijl dat in de jaren voordien via 
cheque gebeurde.

Omdat de RJV niet steeds beschikte over het rekeningnummer van de begunstigde om de uitbe-
taling via overschrijving te kunnen uitvoeren, was er in 2011 een sterke toename van nog uit te 
betalen vakantiegelden. In 2012 heeft de RJV de informaticatoepassing voor de uitbetaling en 
de vaststelling van het vakantiegeld aangepast waarbij hij het recht op vakantiegeld niet meer 
vaststelde als hij niet beschikte over een correct rekeningnummer. Om deze rekeningnummers 
te verkrijgen, heeft de RJV diverse initiatieven genomen maar die waren niet allemaal succes-
vol.

Het Rekenhof dringt erop aan dat de RJV steeds het recht op vakantiegeld zou vaststellen zodat 
alle schulden correct in de balans verschijnen. Bovendien moet de RJV in samenspraak met de 
toezichthoudende minister nagaan of nog andere stappen mogelijk zijn om de nog ontbrekende 
rekeningnummers te achterhalen. Hierbij moet worden onderzocht in welke mate de privacy-
wetgeving, die in hoofdzaak dient ter bescherming van de persoonsinformatie, verhindert dat 
de rechten van de betrokken arbeiders gevrijwaard blijven.

1 Context

Hoewel er stappen zijn gezet naar een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden (op het 
vlak van de opzegtermijnen, de carensdag, de proefperiode enz), bestaan er nog verschillen 
tussen beide stelsels. De regeling over de uitbetaling van het vakantiegeld is daar één van.

In het stelsel van de bedienden wordt het vakantiegeld rechtstreeks door de werkgever, of 
via een sociaal secretariaat, aan de werknemer uitbetaald.

In het arbeidersstelsel gebeurt dat door twee soorten instellingen.Enerzijds zijn er elf bij-
zondere vakantiefondsen (BVF), opgericht onder de vorm van een vzw, die zich richten tot 
enkele specifieke sectoren. Anderzijds is er de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), 
een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) die zich richt tot alle andere sectoren 
waarvoor geen BVF is opgericht.
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Om het vakantiegeld te kunnen uitbetalen, worden de BVF en de RJV gefinancierd met 
werkgeversbijdragen. Deze werkgeversbijdragen worden hoofdzakelijk door de RSZ geïnd 
en doorgestort naar de RJV153, die ze verder verdeelt. De werknemers die niet bij een BVF 
zijn aangesloten, ontvangen hun vakantiegeld via de RJV, de anderen via het BVF waarbij 
ze zijn aangesloten. Deze BVF ontvangen de middelen hiervoor van de RJV. In 2014 bedroeg 
het vastgestelde brutovakantiegeld 4.805 miljoen euro, waarvan de BVF 1.930 miljoen euro 
en de RJV 2.875 miljoen euro berekenden en uitbetaalden.

In het verleden kregen de arbeiders hun vakantiegeld uitbetaald via een cheque. De wet-
geving over de uitbetaling van het vakantiegeld werd echter aangepast154, waardoor de RJV 
sinds 2011 het vakantiegeld enkel nog via overschrijving uitbetaalt. Alleen wanneer de ar-
beider expliciet een uitbetaling via cheque vraagt, is dat nog toegestaan. Hij moet dit elk 
jaar opnieuw, vóór 31 maart, per brief aangeven.

Het Rekenhof heeft in het kader van de rekeningcontrole van de RJV onderzocht welke ge-
volgen de wetswijziging van 2011 had voor de operationele werking van de RJV (vaststelling 
en uitbetaling van het vakantiegeld) en op welke manier die wetswijziging boekhoudkun-
dig werd verwerkt.

Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn onderzoek op 15 juli 2015 verstuurd naar de mi-
nister van Werk, Economie en Consumenten en de administrateur-generaal van de RJV. 
De administrateur-generaal van de RJV heeft geantwoord in een brief van 29 juli 2015, de 
minister in een brief van 31 juli 2015 en 29 september 2015.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Impact van de wetswijziging op de uitbetaling van het vakantiegeld
Door de wetswijziging van 2011 werd de uitbetaling van het vakantiegeld via overschrijving 
de regel. Daardoor daalde het aantal uitbetalingen via een circulaire cheque van ongeveer 
200.000 (ongeveer 20 % van de betalingen) in de periode vóór 2011 tot 2.098 in 2014 (onge-
veer 0,2 % van de betalingen).

Uiteraard daalden ook de uitgiftekosten van de cheques: van ongeveer 300.000 euro (tot en 
met 2010) tot minder dan 1.000 euro vanaf 2011 (zie tabel 20).

153 Het stelsel van de jaarlijkse vakantie maakt organiek deel uit van de sociale zekerheid, maar hoort inhoudelijk thuis 
in de arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer. De wetgever, daarin gesteund door de soci-
ale partners, heeft ervoor gekozen de jaarlijkse vakantie buiten het globaal Beheer te houden. in de andere takken 
van de sociale zekerheid worden de uitkeringen of terugbetalingen gefinancierd door de globale werknemers- en 
werkgeversbijdragen, waardoor een zekere solidariteit bestaat tussen de verschillende takken via het globaal fi-
nancieel beheer. Het stelsel van de jaarlijkse vakantie wordt gefinancierd door specifieke werkgeversbijdragen.

154 Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
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Tabel 20 –  Uitgiftekosten cheques per boekjaar (in euro)

2010 2011 2012 2013 2014

uitgiftekosten 296.484 825 639 612 655

Bron: Rekeningen RJV en Financiële Dienst RJV (cijfers 2014)

Om het vakantiegeld te kunnen uitbetalen, moest de RJV beschikken over het rekening-
nummer van de begunstigde arbeider. Aangezien vele arbeiders geen geldig rekeningnum-
mer hadden doorgegeven en ook niet hadden aangegeven dat ze een uitbetaling via cheque 
wensten, bleef op het einde van het boekjaar 2011 een groter deel vakantiegeld onbetaald. 
Dat blijkt uit de nettotoename van de verschuldigde vakantiegelden in de rekeningen 
2011 van de RJV.

Tabel 21 –  Nog uit te betalen vakantiegelden op 31 december (in euro)

2010 2011 2012 2013 2014

Vakantiejaar x 2.109.386 5.364.223 945.943 1.020.314 1.267.728

Vakantiejaar x-1 1.423.128 1.991.168 2.184.190 609.832 597.268

Vakantiejaar x-2 998.501 2.011.611 1.569.442 1.726.362 493.005

Vakantiejaar x-3 en 
voorgaande (verjaard)

10.871 10.598 5.801 5.861 10.457

Totaal 4.541.886 9.377.600 4.705.376 3.362.369 2.368.458

Bron: Rekeningen RJV en Financiële Dienst RJV (cijfers 2014)

Tabel 21 geeft een overzicht van de verschillende boekhoudkundige rekeningen van de nog 
uit te betalen vakantiegelden per vakantiejaar. Het vakantiejaar slaat op het boekjaar waar-
in het vakantiegeld wordt uitbetaald. De rekeningen van de jaren waarvoor de uitbetaling is 
verjaard (na een termijn van drie jaar) werden samengevoegd. Een toename in de bedragen 
is het gevolg van het inboeken van nog uit te betalen vakantiegelden. Een afname is door-
gaans het gevolg van het afboeken van de nog uit te betalen vakantiegelden na betaling aan 
de begunstigde arbeider en/of het in opbrengst nemen door de RJV van het niet uitbetaalde 
vakantiegeld na verjaring.

Terwijl de stijging van 2011 te verklaren is door het niet kunnen uitbetalen bij gebrek aan 
een rekeningnummer, is de daling van 2011 naar 2012 te wijten aan het feit dat de RJV 
het recht op vakantiegeld niet meer vaststelde indien hij niet beschikte over het rekening-
nummer van de begunstigde arbeider.
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Vanaf 2012 komen de verschuldigde vakantiegelden dus ook niet meer tot uiting in de 
boekhouding van de RJV155. De nog uit te betalen vakantiegelden die wel boekhoudkundig 
staan uitgedrukt als “verschuldigd” (vanaf 2012), zijn bedragen die werden uitbetaald maar 
achteraf opnieuw op de rekening van de RJV terechtkwamen. Dit gebeurt voornamelijk 
wanneer begunstigden een cheque niet tijdig opvragen of hun bankrekeningen afgesloten 
blijken.

2.2 Vaststelling van het recht op vakantiegeld
De RJV heeft sinds het vakantiejaar 2012 zijn informaticaprogramma om het vakantiegeld 
te berekenen aangepast. Reden daarvoor was dat het programma meteen het belastbare 
bedrag bepaalde en bijgevolg ook de bedrijfsvoorheffing. Daardoor werden arbeiders die 
uiteindelijk hun vakantiegeld niet ontvingen omdat de RJV niet over hun rekeningnummer 
beschikte, toch belast. Om dit te vermijden paste de RJV zijn berekeningsprogramma aan 
waardoor het recht op vakantiegeld niet meer werd vastgesteld wanneer het rekeningnum-
mer onbekend was.

Door deze werkwijze drukt de RJV zijn volledige schuld niet uit op het passief van de balans. 
Het lagere bedrag aan nog verschuldigd vakantiegeld vanaf 2012 (tabel 21) is dan ook niet 
zozeer het gevolg van de inspanningen van de RJV om rekeningnummers te verkrijgen (zie 
punt 2.3 hierna), dan wel hoofdzakelijk van de aanpassing van het berekeningsprogramma. 
Hoewel de RJV over de nodige en extracomptabele informatie beschikte, was het met het 
oude informaticasysteem niet mogelijk dit boekhoudkundig te vertalen.

Met het nieuwe programma AMBI zal de RJV het recht wel opnieuw kunnen vaststellen en 
alle verschuldigde vakantiegelden tot uiting kunnen brengen in de rekeningen. Dit was al 
gepland voor de jaarafsluiting van 2014, maar de ontwikkeling van het AMBI-programma 
liep vertraging op. De RJV heeft zich daarom eerst gericht op de uitbetaling van het vakan-
tiegeld 2015 en streeft ernaar in de rekeningen van 2015 opnieuw alle verplichtingen uit te 
drukken.

Zoals blijkt uit tabel 22 waren er eind 2014 nog 18.248 dossiers (voor een bedrag van 
4.351.817 euro) van niet vastgestelde vakantiegelden met betrekking tot dat vakantiejaar 
(tegenover 21.533 dossiers eind 2013, 27.523 eind 2012 en 35.092 eind 2011). Er blijven echter 
ook nog vakantiegelden niet vastgesteld met betrekking tot de voorgaande vakantiejaren. 
De tabel geeft de toestand weer van de vakantiegelden die eind 2014156 nog moesten worden 
vastgesteld en niet tot uiting kwamen in de boekhouding.

155  Het boekhoudkundig niet tot uiting brengen van een recht op vakantiegeld, heeft echter geen negatief gevolg 
voor de rechthebbenden zelf.

156 De tabel geeft enkel de cijfers voor 2014 omdat in het oude berekeningsprogramma het niet mogelijk was infor-
matie te verstrekken over de niet vastgestelde en dus niet geboekte bedragen voor de voorgaande jaren. eind 
2014 werd dit opnieuw mogelijk dankzij het nieuwe programma amBi. 
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Tabel 22 –  Aantal en bedrag (in euro) van de nog verschuldigde en niet vastgestelde vakantiegelden 
op 31 december 2014

Bedrag Aantal

Vakantiejaar 2014 4.351.817 18.248

Vakantiejaar 2013 2.964.703 12.851

Vakantiejaar 2012 3.035.549 14.362

Totaal 10.352.069 45.461

Bron: Financiële Dienst RJV

Zoals eerder vermeld, mogen de verjaarde (niet opgevraagde) vakantiegelden worden afge-
boekt drie jaar na het einde van het dienstjaar waarop het vakantiegeld betrekking heeft. 
Op enkele kleine, oudere bedragen na (zie laatste rij van tabel 21), boekte de RJV in het 
verleden consequent deze verjaarde vakantiegelden af en nam ze in opbrengst.

De werkwijze van de RJV sinds het vakantiejaar 2012 (aanpassing van het berekeningspro-
gramma en niet-vaststelling van het recht op vakantiegeld) heeft ook tot gevolg dat deze 
bedragen bij verjaring niet meer kunnen worden afgeboekt. Door het initiatief van de RJV 
om in 2012 over te gaan tot de eenmalige uitgifte van cheques voor het vakantiejaar 2011, 
werden die bedragen wel nog tot uiting gebracht in de boekhouding. Dit blijkt ook uit het 
bedrag dat als verjaard is opgenomen in de rekeningen 2014. De vakantiegelden 2012 verja-
ren eind 2014 en zouden in 2015 worden afgeboekt en in resultaat genomen. Omdat de nog 
te betalen vakantiegelden 2012 niet boekhoudkundig werden uitgedrukt, zal het bedrag 
aan verjaarde vakantiegelden dat in resultaat wordt genomen, sterk terugvallen vanaf het 
boekjaar 2015.

Tabel 23 –  Verjaarde vakantiegelden op 31 december (in euro)

2010 2011 2012 2013 2014

Verjaarde vakantiegelden 5.895.236 2.907.241 3.524.714 3.752.073 3.117.540

Bron: Rekeningen RJV en Financiële Dienst RJV (cijfers 2014)

Doordat de RJV de nog uit te betalen vakantiegelden sinds 2012 niet opneemt in zijn boek-
houding, geeft hij een vertekend beeld van zijn verplichtingen, resultaten en reserves. Hij 
heeft immers de vakantiegelden die niet konden worden uitbetaald, niet in de kosten opge-
nomen. Dit beïnvloedt vroegtijdig, voor de verjaring na drie jaar, het resultaat in positieve 
zin.

2.3 Initiatieven van de RJV
De RJV heeft diverse initiatieven genomen om de rekeningnummers van arbeiders te ver-
krijgen met het doel het bedrag aan nog uit te betalen vakantiegelden te verminderen. Hij 
heeft via informatiecampagnes getracht werkgevers en werknemers te sensibiliseren voor 
deze problematiek157 en daarbij extra aandacht gegeven aan de sectoren waarin de meeste 

157 Via mailings naar werknemers, maar ook via de vakbonds- en werkgeverspers, de website enz.
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onbetaalde vakantiegelden voorkwamen (interim, horeca, schoonmaak, dienstencheques, 
jobstudenten…).

De inspectiedienst van de RJV ging in tal van grote ondernemingen langs om de werkne-
mers te informeren en heeft daarnaast inspanningen geleverd om, voor grotere tegoeden 
aan vakantiegeld, de rechthebbenden op te sporen158.

Voorts heeft de RJV telefonisch contact opgenomen met de werknemers159 en heeft hij als 
test aan bpost gevraagd zijn postbodes bij een 300-tal adressen in Brussel te laten aanbel-
len en te informeren. Geen van beide initiatieven leverden noemenswaardige resultaten op. 
Ook het initiatief van de RJV om in 2012 de resterende verschuldigde bedragen uitzonderlijk 
een laatste keer via circulaire cheque te betalen, bleek weinig succesvol. Het merendeel van 
deze cheques keerden terug omdat de adressen niet correct bleken.

Daarnaast ontwikkelde de RJV een webapplicatie aan de hand waarvan arbeiders hun re-
keningnummer rechtstreeks kunnen opgeven en die beschikbaar is sinds 2014. In dat jaar 
werden 6.252 rekeningnummers ingegeven, in 2015 96.909 rekeningnummers (situatie op 
18 mei 2015).

De RJV vroeg eveneens aan de FOD Financiën, de uitkeringsinstellingen van werkloos-
heidsuitkeringen en de bestaanszekerheidsfondsen rekeningnummers uit te wisselen, maar 
de meerderheid van deze organisaties weigerde vanwege de bescherming van de privacy. 
Een test in samenwerking met de FOD Financiën op een beperkt bestand van 5.000 namen 
leverde 1.250 geanonimiseerde rekeningnummers op. Door de privacywetgeving kon echter 
niet worden uitgemaakt of de gegevens bruikbaar waren.

Om aan zijn verplichtingen (uitbetaling vakantiegeld) te kunnen voldoen, moet de RJV over 
informatie beschikken die echter niet kan worden uitgewisseld vanwege de privacywetge-
ving. Deze wetgeving, die tot doel heeft de informatie en belangen van derden te bescher-
men, verhindert op die manier dat de rechten van deze derden worden gerespecteerd.

3 Conclusies en aanbevelingen

De RJV heeft zijn programma voor de berekening van het vakantiegeld aangepast, waar-
door het recht op vakantiegeld vanaf het vakantiejaar 2012 niet meer werd vastgesteld als 
het rekeningnummer onbekend was. Het Rekenhof dringt erop aan dat de RJV steeds het 
recht op vakantiegeld vaststelt zodat alle schulden correct op het passief van de balans wor-
den vermeld, niet alleen voor het huidige vakantiejaar maar ook voor de voorgaande niet 
verjaarde jaren. Ook indien de RJV niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de 
begunstigde, hoort hij erover te waken dat zijn verplichtingen volledig tot uiting komen in 
de boekhouding. De RJV moet dan ook het nodige doen opdat hij steeds tijdig over correcte 
en betrouwbare informatie kan beschikken om hieraan te voldoen.

158 Ze heeft zich daarbij geconcentreerd op werknemers die recht hadden op drie vakantiepremies voor een bedrag 
hoger dan 250 euro. Deze actie leidde ertoe dat 49 personen hun vakantiegeld ontvingen voor een totaal bedrag 
van 124.372 euro.

159 De RJV richtte zich daarbij op de arbeiders voor wie een verschuldigd vakantiegeld 2010 bestond van minstens 
50 euro.
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Doordat de RJV niet altijd kon beschikken over het bankrekeningnummer van de begun-
stigde arbeider, heeft hij diverse initiatieven genomen om de bankrekeningnummers te 
verkrijgen, maar die waren niet allemaal succesvol. De RJV moet dan ook in samenspraak 
met de toezichthoudende minister, nagaan of nog andere stappen kunnen worden gezet om 
de nog onbekende rekeningnummers van werknemers te achterhalen. Hierbij moet worden 
onderzocht in welke mate de privacywetgeving, die in hoofdzaak dient ter bescherming 
van de persoonsinformatie, verhindert dat de rechten van de betrokken werknemers ge-
vrijwaard blijven. Zo nodig moet een initiatief worden genomen om protocolakkoorden 
te sluiten over informatie-uitwisseling of om het juridische kader aan te passen zodat er 
bijkomende mogelijkheden ontstaan om hun rechten te vrijwaren.

4 Antwoord van de RJV en van de minister

De administrateur-generaal van de RJV merkt in zijn antwoord op dat ook in het verleden, 
toen circulaire cheques werden gestuurd zonder dat de rechthebbende daar uitdrukkelijk 
om vroeg, vakantiegelden onbetaald bleven. Sommige van de rechthebbenden blijven nu 
eenmaal onvindbaar, ook na verschillende brieven waarin op hun rechten wordt gewezen. 
Elke rechthebbende ontvangt in principe vier tot zes brieven.

Het beheerscomité van de RJV heeft de beslissing om enkel nog een circulaire cheque te 
sturen indien daar uitdrukkelijk om werd gevraagd, pas na lang beraad genomen. Het was 
zich ervan bewust dat een bepaalde groep haar vakantiegeld zou kunnen mislopen. Daar-
om werden het eerste jaar nog eenmaal circulaire cheques verstuurd, zonder aanvraag. Het 
heeft ook een project opgenomen in de lopende bestuursovereenkomst (2013-2015) met de 
uitdrukkelijke bedoeling het aantal onbetaalde vakantiegelden te reduceren. Het is in dat 
kader dat de voormelde initiatieven zijn genomen.

Het aantal onbetaalde rekeningen is ondertussen in dalende lijn (van 35.092 geblokkeerde 
rekeningen eind 2011 tot 18.248 eind 2014). Voor ongeveer de helft ervan kan er worden van 
uitgegaan dat ze niet meer te deblokkeren zijn (minder dan 10 euro, geen adres, begun-
stigde in het buitenland of overleden). Voor het andere gedeelte van de overblijvende onbe-
taalde rekeningen gaat het in de helft van de gevallen om kleinere bedragen (minder dan 
50 euro). De RJV verklaart erin geslaagd te zijn vooral voor hogere bedragen oplossingen te 
vinden. De dalende trend zet zich ondertussen door.

De RJV bevestigt dat de privacywetgeving de uitwisselingen van bepaalde rekeningnum-
mers verhindert. De instelling is vragende partij op dat vlak maar wijst erop dat testen niet 
hebben aangetoond dat er op die manier massaal veel rekeningnummers kunnen worden 
gevonden. De RJV gelooft dat de vertrouwdheid van zijn doelpubliek met informatica een 
even belangrijke doelstelling moet blijven.

Het boekhoudkundig vaststellen van het recht op vakantiegeld zal in de toekomst met het 
nieuwe informaticasysteem mogelijk zijn, waardoor dit probleem in principe is opgelost.

De minister van Werk, Economie en Consumenten volgt in zijn antwoord van 31 juli 2015 het 
advies van het Rekenhof dat de RJV steeds het recht op vakantiegeld moet vaststellen zodat 
alle schulden correct op het passief worden vermeld. Hij stelt dat de uitbetaling van vakan-
tiegeld een basisrecht is van een werknemer en dat de overheid de uitvoering ervan te allen 
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tijde moet nastreven. Hij verwijst hierbij naar de verschillende initiatieven die de RJV al in 
dit kader heeft genomen en bevestigt dat er inderdaad alternatieve manieren moeten wor-
den onderzocht samen met de RJV. Daarom onderzoekt hij wat eventueel de volgende stap-
pen kunnen zijn en wat de impact van elke mogelijke oplossing is op juridisch en financieel 
vlak. Protocolakkoorden over informatie-uitwisseling behoren daar zeker toe.

In een brief van 29 september 2015 bevestigt de minister van Werk, Economie en Consu-
menten dat zijn kabinet verder onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke initiatieven om 
het aantal onbekende rekeningnummers te doen dalen. Ook zal hij nagaan in welke mate 
de wet moet worden aangepast om via alternatieve, maar authentieke, bronnen aan de juis-
te gegevens te komen, met inachtneming van de wet op de privacy. Om de impact te kun-
nen inschatten heeft hij aan de RJV gevraagd om het gemiddelde profiel van de benadeelde 
begunstigde in kaart te brengen en het gemiddelde bedrag per benadeelde te berekenen.
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RSZ: Verminderde bijdragen 
voor de aanvullende  
pensioenen van werknemers
Het Rekenhof heeft het systeem van verminderde bijdragen onderzocht dat van toepassing is 
op de stortingen door de werkgevers om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te 
bouwen (tweede pijler). Om de uitbouw van die pijler aan te moedigen werd in 1989 een bijzon-
dere socialezekerheidsbijdrage van 8,86 % in het leven geroepen die gunstiger is dan de gewone 
sociale bijdragen. Sinds 2012 is een bijkomende bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd als 
jaarlijks in totaal meer dan 30.000 euro per werknemer wordt gestort. De stortingen zijn onder 
bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Om na te gaan of die twee bijdragen goed worden geïnd, toetst de RSZ zijn gegevens af aan die 
van de databank van aanvullende pensioenen. Die databank is echter niet volledig, onder meer 
omdat de fiscale sanctie die de aangifte van de pensioenverbintenissen oplegt, niet effectief is.

Dit beleid vertegenwoordigt voor de sociale zekerheid van werknemers een jaarlijkse kost van 
grofweg 900 miljoen euro. Het haalt echter zijn doelstelling, nl. voldoende hoge pensioenen 
voor zoveel mogelijk werknemers garanderen, niet. De reserves zijn heel ongelijk verdeeld over 
de werknemers en enkel een minderheid van de verworven reserves zal een betekenisvolle aan-
vulling boven het wettelijk pensioen bieden.

Bovendien wordt 20 % van de kostprijs van dat sociale beleid in de vorm van bijdragevermin-
deringen (ongeveer 170 miljoen euro), uitsluitend gebruikt om aan een minderheid van werkne-
mers (0,5 %) een hoog aanvullend pensioen te verzekeren.

Het Rekenhof beveelt aan de fiscale sanctie effectief te maken en de doelmatigheid van het 
beleid te verbeteren door de wettelijke drempel van 30.000 euro te verminderen en door het 
percentage van de aanvullende bijdragen op te trekken.

1 Context

1.1 Onderzoek
In zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid160 onderzocht het Rekenhof het systeem van 
verminderde bijdragen dat werd ingevoerd voor bedrijfsvoertuigen. In dit Boek 2015 on-
derzoekt het hof een ander systeem van verminderde bijdragen dat wordt toegepast op de 
stortingen die werkgevers uitvoeren om een aanvullend pensioen voor hun personeel op 
te bouwen. Via die twee systemen kan een werkgever aan zijn personeel andere voordelen 
toekennen dan een bezoldiging waarop gewone sociale bijdragen verschuldigd zijn.

160 Rekenhof, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid, 
Brussel, september 2014, p. 121 tot 134.
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Het Rekenhof heeft onderzocht:

• hoe de RSZ de werkgevers identificeert die bijdragen (8,86 %161 en 1,5 %162) moeten beta-
len op de stortingen die ze uitvoeren om hun personeel extralegale pensioenvoordelen 
toe te kennen en hoe hij nagaat of de bedragen van die bijdragen die driemaandelijks 
aan de RSZ worden aangegeven (DMFA-aangifte) juist en volledig zijn;

• in hoeverre de regelgeving, volgens de doelstellingen van de wetgever, de werkgevers er-
toe kan aanzetten aanvullende pensioenplannen op te zetten die zoveel mogelijk werk-
nemers ten goede komen en bedragen te storten die hun een aanvullend pensioen van 
een voldoende hoog niveau waarborgen.

De audit werd uitgevoerd van november 2014 tot april 2015.

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpartikel op 24 juni 2015 voorgelegd aan de minister van So-
ciale Zaken, aan de minister van Werk, aan de minister van Financiën en aan de minister 
van Pensioenen en ook aan de administrateur-generaal van de RSZ. De minister van Finan-
ciën heeft op 7 augustus 2015 een antwoord van de voorzitter van het directiecomité van 
de FOD Financiën overgezonden. De adjunct-administrateur-generaal van de RSZ heeft op 
17 augustus 2015 haar antwoord toegezonden.

1.2 Systeem van de aanvullende pensioenen
Sinds 2003 bakent de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP)163 “de tweede pen-
sioenpijler” van de werknemers af die het wettelijk pensioen (“eerste pijler”) wil aanvullen. 
In 2014 heeft de tweede pijler betrekking op meer dan 2,5 miljoen werknemers164 (75 % van 
de werknemers).

Het is geen verplichting om aanvullende pensioenen op te bouwen. Binnen een onderne-
ming of sector moeten alle werknemers die zich in dezelfde situatie bevinden, echter wel 
dezelfde rechten hebben165.

1.2.1 Organisatie
Het aanvullendpensioenplan wordt ingericht door een “inrichter”. Dat kan de werkgever 
(bedrijfsplan) zijn of de sector (sectorplan). Binnen het bedrijf kan de inrichter zich ertoe 
verbinden een aanvullend pensioen op te bouwen voor een persoon in het bijzonder (indivi-
duele pensioentoezegging) of voor een groep van werknemers (collectieve pensioentoezeg-
ging). In bepaalde sectoren wordt de invoering van een pensioenplan voor de werknemers 
opgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst. De cao bevat de nadere regels van het 
pensioenplan en wijst een sectorale inrichter aan. Die inrichter is een paritair samenge-
stelde rechtspersoon.

161 artikel 38, §  3ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers.

162 artikel 38, §  3duodecies, van de bovenvermelde wet van 29 juni 1981, ingevoegd door artikel 24 van de program-
mawet van 22 juni 2012 en vervangen door artikel 64 van de programmawet van 27 december 2012.

163 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

164 Steven Janssen en Sofie palmans, DB2P, een databank over tweedepijlerpensioenen, Kluwer, 2014, p. 50.
165 artikel 14 van de bovenvermelde wet van 28 april 2003 (WaP).
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De pensioentoezegging wordt beheerd door een instelling voor aanvullend pensioen166. En-
kel verzekeringsinstellingen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)167, de 
nieuwe wettelijke benaming van de pensioenfondsen, kunnen optreden als instellingen 
voor aanvullende pensioenen168. In 2013 bedroeg het aandeel van de verzekeringsinstellin-
gen in de stortingen voor de tweede pijler 88,5 %169.

De pensioeninstelling moet vooraf worden gemachtigd door de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA170). De FSMA controleert ook de sociale wetgeving over de 
tweede pensioenpijler, zowel voor de verzekeringsinstellingen als voor de IBP. Die controle 
is vooral bedoeld om de begunstigden van aanvullende pensioenen te beschermen (verwor-
ven rechten, overdracht van reserves, discriminatie…).

1.2.2 Soorten toezeggingen en rendementswaarborg
Bij bepaalde toezeggingen hebben de werknemers de waarborg dat ze een welbepaald be-
drag aan aanvullend pensioen krijgen. Dat zijn de verbintenissen van het type vaste presta-
ties. Bij de verbintenissen van het type vaste bijdragen worden enkel de jaarlijkse stortingen 
van de inrichter bepaald en vloeit het bedrag van het aanvullend pensioen voort uit de 
kapitalisering van die stortingen, met of zonder rendementswaarborg. De pensioentoezeg-
gingen van het type vaste bijdragen vertegenwoordigen 92 % van de toezeggingen171.

Om de werknemer binnen die pensioenplannen te beschermen voerde de WAP in 2004 een 
gewaarborgd minimumrendement in (artikel 24, §  2, van de WAP). De inrichter van het 
aanvullend pensioen wordt dus aangemoedigd om te zoeken naar pensioeninstellingen die 
een rendement verzekeren dat minstens gelijk is aan het gewaarborgd minimum.

Die waarborg moet verzekerd zijn als de aangesloten werknemer uit de regeling stapt of 
met pensioen gaat. Omdat het koninklijk besluit ontbreekt dat de intrestvoet voor de kapi-
talisering moest vastleggen, moet de inrichter een rendement van 3,25 % op de patronale 
bijdragen halen na aftrek van maximum 5 % beheerskosten, en 3,75 % op de persoonlijke 
bijdragen172. Het regeerakkoord van 2014 bepaalt dat die percentages zouden worden aan-
gepast volgens de economische realiteit173. Op het moment van de audit was daarover nog 
geen enkele maatregel getroffen.

166 artikel 5, §  3, WaP.
167 Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, belast met 

de uitvoering van de pensioentoezegging (artikel 2, 1°) en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen (artikel 2, §  1, 5°) .

168 Volgens de informatie van de portaalsite van de sociale zekerheid (rubriek DB2P), bestaan er 244 iBP en 41 verze-
keraars die betrokken zijn bij de pensioenen van de tweede pijler.

169 assuralia, evolutie van de inningen voor de tweede pijler 2008-2013, 30 april 2015.
170 De FSma (Financial Services and Markets Authority) is een autonome openbare instelling en, samen met de na-

tionale Bank van België, de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en assurantiewe-
zen (CBFA). Sinds 2011 controleren die twee autonome autoriteiten de financiële sector (koninklijk besluit van 
3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector). Het zgn. prudentieel 
toezicht, dat de soliditeit van de financiële instellingen waarborgt door o.m. hun solvabiliteit en rendabiliteit te 
verifiëren, werd toevertrouwd aan de FSMA voor de IBp en aan de Nationale Bank van België (NBB) voor de verze-
keringsinstellingen.

171 Sigedis, Globaal rapport DB2P Deel 1 Business info WAP, 30 november 2014, p. 9.
172 artikel 24, §  3, WaP.
173 Regeerakkoord van 10 oktober 2014, p. 41.
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Het Rekenhof herinnert eraan dat die rendementswaarborg moet worden geanalyseerd 
over de volledige duur van de pensioentoezegging174.

1.2.3	 Sociale	en	fiscale	stimuli
Verminderde sociale bijdragen
Op 1 januari 1989175 werd een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 8,86 % ingevoerd, 
die gunstiger is dan de gewone sociale bijdragen (32 %), met de bedoeling het opbouwen 
van de tweede pensioenpijler zowel in de privésector als bij de overheid aan te moedigen. 
Het doel was zoveel mogelijk werknemers een aanvullend pensioen van een voldoende 
hoog niveau te laten genieten. De sectoren van de zeevisserij (PC 143)176 en van de diamant 
(PC 324)177 zijn van die bijdrage vrijgesteld.

Sinds 2012 en tot 31 december 2016 is een bijkomende bijzondere bijdrage van 1,5 %178 ver-
schuldigd als het geheel van de stortingen179 de jaarlijkse drempelwaarde van 30.000 euro 
(geïndexeerd180) per werknemer overschrijdt. Die bijdrage is enkel verschuldigd op het ge-
deelte dat het drempelbedrag overschrijdt en enkel op het aandeel van de werkgever. Vanaf 
1 januari 2017181 is die jaarlijkse bijdrage verschuldigd als, rekening houdend met de uitge-
voerde stortingen, blijkt dat de som van het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen 
van de werknemer de pensioendoelstelling overschrijdt182 (zie punt 3.2.4).

Fiscale aftrek van de stortingen als beroepskosten
Werkgevers kunnen de stortingen aftrekken als beroepskosten. Dat voordeel is echter be-
perkt. Zo bepaalt de WAP: ‘de wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van 
de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet meer bedragen dan 80 pct. van 
de laatste normale brutojaarbezoldiging en moeten worden berekend op basis van de normale 

174 als de werknemer het bedrijf verlaat voor hij met pensioen gaat, wordt het bedrag van het gewaarborgd rende-
ment definitief vastgelegd op het moment van zijn vertrek. Wanneer de werknemer het opgebouwde pensioen 
binnen de groepsverzekering laat, worden de reserves gekapitaliseerd volgens dat vastgelegde rendement.

175 De stortingen voor de gepresteerde dienstjaren voor 31 december 1988 vallen niet onder de wet. Het eventuele 
aandeel van de werknemers in hun pensioenplan is evenmin onderworpen aan die bijdrage.

176 De vrijstelling van de visserijsector vloeit voort uit een fiscale maatregel uit de wet van 23 december 2005 betref-
fende het Generatiepact (artikel 107). Door die maatregel kunnen de werkgevers van de sector een fictieve bedrijfs-
voorheffing betalen op basis van forfaitaire lonen. Als die fictieve voorheffing een positief saldo inhoudt voor de 
werkgever, dient dat saldo om een aanvullend pensioen te financieren dat wordt ingericht door een bestaanszeker-
heidsfonds, het Zeevisserfonds. De RSZ en de FOD Sociale Zekerheid meenden dat het saldo van de ingehouden 
voorheffing een bijdrage vormt ten laste van de Schatkist en niet van de werkgever, die bijgevolg niet aan sociale 
bijdragen wordt onderworpen. De minister van Sociale Zaken heeft die beslissing bevestigd aan de RSZ.

177 Om de werkgelegenheid in de diamantsector te bevorderen, heeft de FOD Sociale Zekerheid eenzelfde redene-
ring gevolgd als in de visserijsector. Het intern Compensatiefonds voor de Diamantsector richt een aanvullend 
pensioen in. Normaal gesproken wordt dat fonds gefinancierd via een bijdrage ten laste van de werkgevers die 
overeenstemt met een derde van de waarde van de geïmporteerde ruwe diamant. Sinds 2007 zijn de werkgevers 
van de sector echter bij koninklijk besluit vrijgesteld van de betaling van die bijdrage. tijdens die periode wordt de 
betaling van de bijzondere bijdrage van 8,86 % op de aanvullende pensioenen eveneens opgeschort.

178 artikel 38, §  3duodecies, van de bovenvermelde wet van 29 juni 1981, ingevoegd door de programmawet van 
27 december 2012.

179 De stortingen omvatten ook de persoonlijke bijdragen van de werknemer en de premies voor overlijdensverzeke-
ringen. Die stortingen kunnen verschillende pensioeninstellingen betreffen.

180 Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor bijdragejaar 2013 ligt de drempel op 31.212 euro.
181 artikel 24 van de wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
182 De pensioendoelstelling bestaat uit het basisbedrag dat jaarlijks op 1 januari door de bevoegde pensioendiensten 

wordt vastgelegd, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. Dat basisbedrag stemt overeen met het absolute 
maximum van het overheidspensioen, dat wil zeggen 6.283,85  euro bruto per maand vanaf 2 januari 2013.
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duur van een beroepswerkzaamheid’183.

Sinds 2012 kan die aftrek in zijn geheel worden geweigerd (zie punt 2.2.1).

1.3 Rol van de RSZ: inning van de verminderde sociale bijdragen
De RSZ is belast met de inning en de invordering van de twee soorten bijzondere bijdragen 
voor de opbouw van aanvullende pensioenen184. Een deel van de openbare werkgevers is 
aangesloten bij de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)185, die de 
bijdragen voor zijn aangesloten leden int.

De werkgevers moeten de bijdrage van 8,86 % storten uiterlijk op de laatste dag van de 
maand die volgt op het trimester waarbinnen de stortingen werden uitgevoerd186. Volgens 
de administratieve instructies van de RSZ moet de werkgever in de DMFA het totaal aan 
stortingen aangeven die hij voor zijn werknemers en ex-werknemers heeft verricht.

Voor de sectorale plannen is de inrichter van het sectoraal stelsel sinds 1 januari 2014187 
verantwoordelijk voor de aangifte en de betaling van de bijzondere bijdrage van 8,86 % aan 
de RSZ.

De inrichters moeten de bijkomende bijdrage van 1,5 % één keer per jaar storten met de 
sociale bijdragen van het vierde kwartaal. De bijdrage wordt berekend op basis van de stor-
tingen door de werkgever gedurende het voorgaande jaar.

De opbrengst van de bijdrage van 8,86 % is gestegen van 235,7 miljoen euro in 2005 naar 
339,2 miljoen euro in 2013188.

Voor 2013 (referentiejaar 2012) bracht de bijdrage van 1,5 % 6,4 miljoen euro op volgens de 
RSZ. Het totaalbedrag dat werd gestort bovenop het drempelbedrag van 30.000 euro per 
werknemer steeg in 2013 bijgevolg tot 426,7 miljoen euro. Die bijdrage betrof 1.890 werkge-
vers en 12.084 werknemers, d.i. 0,5 % van de betrokken werknemers189.

De opbrengst van die bijdragen wordt opgenomen in de ontvangsten van het Globaal Be-
heer van de werknemers.

183 artikel 81, 2°, van de WaP, tot wijziging van artikel 59 van het WiB92.
184 Het RSVZ int de bijzondere bijdrage van 1,5 % op de stortingen door een rechtspersoon voor het opbouwen van 

een aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders.
185 De RSZPPO maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de DiBiSS. 
186 Koninklijk besluit van 9 april 1990 betreffende de bijzondere bijdrage op de stortingen die door de werkgevers wor-

den verricht met het oog op de toekenning van buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood.
187 artikel 38, §  3ter, van de voornoemde wet van 29 juni 1981 zoals gewijzigd door artikel 72 van de programmawet 

van 27 december 2012.
188 Beheerscomité van de Sociale Zekerheid – detail van de ontvangsten en uitgaven. aangezien het in 2013 om een 

totaalbedrag gaat voor de bijdragen van 8,86 % en van 1,5 %, heeft het Rekenhof het bedrag van de bijdrage van 
1,5 %, nl. 6,4 miljoen euro, in mindering gebracht.

189 Bron: vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens - données individuelles sociales).
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2 Inning van de bijdragen door de RSZ

2.1 Controles van de RSZ
2.1.1 Controletool: de DB2P-databank
De RSZ beschikt over een wettelijk instrument om de goede inning van de verminderde so-
ciale bijdragen voor de aanvullende pensioenen te verzekeren: de databank van de aanvul-
lende pensioenen (databank tweede pijler – DB2P). Die databank werd opgericht door artikel 
306 van de programmawet van 27 december 2006 en is sinds 2011 operationeel. Ze wordt 
beheerd door Sigedis190 en vergaart de bewijskrachtige informatie over aanvullende pensi-
oenen. Ze moet immers de gegevens bevatten van alle Belgische en buitenlandse voordelen 
voor werknemers die bedoeld zijn om het wettelijk pensioen aan te vullen. De pensioenin-
stellingen moeten er de pensioentoezeggingen van de pensioeninrichters in opnemen191. De 
inrichter moet nagaan of die informatie juist en volledig is. Sinds mei 2013 kan hij via een 
e-box van de portaalsite van de sociale zekerheid vragen stellen aan de pensioeninstelling.

Naast de pensioentoezeggingen moeten de pensioeninstellingen de bedragen aangeven die 
de inrichters hebben gestort om de aanvullende pensioenen van de werknemers op te bou-
wen. Ze moeten dat doen vóór 30 juni van het jaar dat volgt op dat van de stortingen. Aan 
de hand van die gegevens kan onder andere de individuele rekening van het aanvullend 
pensioen van elke werknemer worden opgemaakt. Die aangiften van stortingen heten De-
posit (8,86 %) en Premium (1,5 %).

De databank koppelt alle individuele rekeningen van de werknemers aan de pensioentoe-
zegging. De staat van de rekening toont de verschillende dekkingen (leven, overlijden) die 
de betrokkene geniet. Ook de bedragen van de reserves en de datum waarop het voordeel 
mag worden vereffend, worden vermeld. Van de reserves wordt aangegeven of ze door werk-
geversbijdragen en/of persoonlijke bijdragen zijn opgebouwd. Tot slot wordt ook de bere-
kening van de reserves gegeven op basis van het toezeggingstype (vaste prestaties of vaste 
bijdragen).

De DB2P moet als controle-instrument de RSZ de mogelijkheid bieden om door kruising 
van de gegevens van de databank met de DMFA te controleren of de inrichters die de stor-
tingen doen om aanvullende pensioenen op te bouwen, hun bijdragen aangeven en betalen. 
De RSZ gaat sinds 2009 via gegevenskruising na of de bijdrage van 8,86 % correct werd 
aangegeven192. Sinds 2013193 doet hij dat ook voor de bijdrage van 1,5 %. Dankzij een reken-
module194 kan de RSZ immers ook het bedrag nagaan dat Sigedis in zijn databank heeft 
berekend en aan de inrichters heeft overgezonden.

190 Sigedis betekent “Sociale individuele gegevens – Données individuelles sociales”. De vzw Sigedis is de opvolger 
van de vzw Cimire (compte individuel multisectoriel – multisectoriele individuele rekening).

191 De aangifte van een toezegging die op sectoraal niveau werd ingevoerd, kan uitzonderlijk gebeuren door de sec-
torale inrichter, bijvoorbeeld een fonds voor bestaanszekerheid, dat als dusdanig is erkend door de FSma. als 
de inrichter het beheer van de pensioentoezegging toevertrouwt aan verschillende pensioeninstellingen, is elke 
instelling overigens enkel verantwoordelijk voor de aangifte van het deel dat zij beheert. 

192 artikel 69 van de programmawet van 23 december 2009. Dit geldt ook voor de DiBiSS.
193 artikel 24 van de programmawet van 22 juni 2012. De in 2013 uitgevoerde aftoetsingen hebben betrekking op 

2012 (eerste jaar van die bijdrage).
194 Ontwikkeld met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en Sigedis. Die module is sinds augustus 2013 operatio-

neel.
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Aftoetsingen met de DB2P - bijdrage van 8,86 %
Begin 2012 heeft de RSZ (Directie Bijzondere Toepassingen – DBT) een eerste keer de ge-
gevens getoetst (stortingen 2010). De aftoetsing met de gegevens van de stortingen 2011 is 
afgerond, die voor de stortingen 2012 en 2013 waren bezig toen de audit werd uitgevoerd.

Als uit de aftoetsingen blijkt dat bepaalde stortingen wel in DB2P zijn opgenomen maar 
niet zijn aangegeven in de DMFA of dat de bedragen niet identiek zijn, vraagt de RSZ de 
werkgever om uitleg. Als de werkgever of zijn mandataris niet binnen een maand een gemo-
tiveerd antwoord terugzendt, voert de RSZ de regularisaties uit op grond van de bedragen 
in DB2P. Een controle door de inspectiediensten op vraag van de DBT kan ook tot een der-
gelijke regularisatie leiden.

Op het ogenblik van het onderzoek van het Rekenhof hadden de aftoetsingen voor de stor-
tingen 2010, 2011 en 2012 tot een gecumuleerd bedrag van 56.324.107 euro aan geregulari-
seerde bijdragen geleid. Dat bedrag is niet definitief aangezien de aftoetsing voor 2012 nog 
niet rond was in juni 2015. Die regularisaties werden uitgevoerd op vraag van de werkgever 
of de RSZ (op initiatief van de DBT of de inspectiedienst).

Het Rekenhof heeft opgemerkt dat bepaalde verschillen in bedragen het gevolg zijn van het 
tijdsverloop tussen de aangifte in de DMFA en de aangifte van de pensioeninstelling in de 
DB2P. Die verschillen verstoren de aftoetsing van gegevens.

De bedragen van de DMFA moeten in principe overeenstemmen met die in de DB2P, aan-
gezien de bijdrage van 8,86 % moet worden betaald wanneer de inrichter de bedragen voor 
de aanvullende pensioenen stort aan de pensioeninstelling en de inrichter in zijn DMFA 
het globale bedrag van de stortingen aangeeft in het kwartaal waarin hij die uitvoert aan 
de pensioeninstelling.

In de praktijk leggen werkgevers echter soms intern provisies aan voor de aanvullende pen-
sioenen. De werkgevers geven dan de bijdrage van 8,86 % op het totaal van de provisie in 
de DMFA aan, terwijl de stortingen aan de verzekeraars later zullen worden betaald met die 
provisie. De pensioeninstellingen geven in de DB2P de datum aan waarop ze de stortingen 
ontvangen.

Omdat er geen coördinatie op grond van precieze regels is tussen de inrichter en de pensi-
oeninstelling, kunnen bijgevolg discrepanties tussen de bedragen en de periodes ontstaan. 
Die discrepanties vormen een probleem waarmee de RSZ heel vaak geconfronteerd wordt, 
waardoor de opsporing ervan heel tijdrovend is, vooral in grote ondernemingen.

Aftoetsing met de DB2P - bijdrage van 1,5 %
Voor de bijdrage van 1,5 % heeft de RSZ de aftoetsingen voor de bijdragejaren 2012 en 
2013 eind 2014 beëindigd.

Sinds het bijdragejaar 2013 deelt Sigedis aan elke betrokken inrichter het bedrag mee dat 
hij in de DMFA moet aangeven, uiterlijk op 30 september. Als premies tussen de maand 
september en de maand december worden gestort, deelt Sigedis de inrichters per brief het 
nieuwe bedrag van de bijdrage van 1,5 % mee. Ook informeert Sigedis de sociale secretaria-
ten over het bedrag van die bijdrage per werkgever.
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Uit de globale resultaten van de aftoetsingen blijkt dat bij 242 werkgevers op 987 (24,5 %) 
regularisaties nodig waren voor een bedrag van 354.381 euro (gegevens van de DBT).

Onderzoeken door de DBT
Nadat de DBT de gegevens van de DB2P en de DMFA afgetoetst heeft, richt ze eerst tot de 
inrichters die meer dan 50.000 euro bijdragen moeten betalen.

De DBT richt zich ook op de werkgevers bij wie meermaals een anomalie werd vastgesteld. 
Wanneer de werkgever in gebreke blijft (drie gevallen van recidive), worden er immers bur-
gerrechtelijke sancties opgelegd, namelijk verhogingen (10 %) en nalatigheidsinteresten 
(7 % jaarlijks).

De DBT kan aan de inspectiedienst vragen een onderzoek bij een inrichter uit te voeren 
bij een vermoeden van fraude of als hij de verschillen in bedragen of het ontbreken van het 
bedrag in zijn DMFA op dubbelzinnige wijze verantwoordt.

Als bij een werkgever een algemeen onderzoek wordt gevoerd over alle aspecten van de aan 
sociale bijdragen onderworpen bezoldiging, werkt de DBT samen met de inspectiediensten.

In 2013 werd er een specifiek onderzoek naar aanvullende pensioenen ingesteld tegen 
22 werkgevers, en in 2014 tegen 35 werkgevers.

Bovendien werd in 2013 en 2014 een algemene controle tegen respectievelijk 1.005 en 
960 werkgevers ingesteld waarin de verplichtingen in verband met de tweede pijler werden 
gecontroleerd.

2.2 Volledigheid van de DB2P
De databank DB2P is een controle-instrument voor de RSZ, zoals in het vorige punt werd 
uitgelegd. Die databank is echter niet gegarandeerd volledig, door drie grote redenen, en 
dat belemmert de controle van de RSZ.

2.2.1	 Niet-toepassing	van	de	fiscale	sanctie
In 2012 werd in het kader van de strijd tegen de fraude met sociale bijdragen een mecha-
nisme van fiscale sanctie ingevoerd dat de aangifte in de databank DB2P verplicht maakt195. 
Die sanctie is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvolle gegevens worden doorge-
geven196. Die hebben o.m. betrekking op de identificatie en de kenmerken van de inrichter, 
van de aangeslotene en van de pensioeninstelling, alsook op de overgehevelde bedragen197.

Als de pensioeninstelling een overtreding bij de aangifte begaat (geen aangifte of gegevens 
van onvoldoende kwaliteit) bestaat de sanctie erin dat de premies die de inrichter heeft 
gestort voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor zijn personeel niet meer fiscaal 

195 artikel 62, van de programmawet van 22 juni 2012, titel 7 Financiën en artikel 116, 5°,titel 8 Pensioenen. Cf. Parl. St. 
Kamer, 15 mei 2012, DOC 53 2198/001, Ontwerp van programmawet, p. 58. 

196 in 2016 zal de kwaliteit van de gegevens worden verbeterd door de inwerkingtreding van de artikelen 9 tot 28 van 
de wet van 15/05/14 houdende diverse bepalingen.

197 artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet (i) van 
27 december 2006.
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aftrekbaar zijn als beroepskosten198. De inrichter die het recht op die aftrek verliest wegens 
de nalatigheid van de pensioeninstelling, kan haar vragen die schade te vergoeden.

Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de FOD Financiën nog geen toegang heeft tot 
de DB2P-database en dat het mechanisme van fiscale sanctie niet wordt toegepast. Dat 
schaadt de volledigheid van de DB2P en vormt een obstakel voor de RSZ-controle.

Bij de oprichting van de DB2P in 2006 was nochtans gepland dat de FOD Financiën toegang 
tot die gegevens zou krijgen om de fiscale bepalingen over de aftrek als beroepskosten van 
de stortingen voor aanvullende pensioenen toe te passen199. Die bepalingen beoogden o.m. 
de 80 %-regel. Die houdt in dat de stortingen fiscaal aftrekbaar zijn voor zover het totale in 
rente uitgedrukte rustpensioen niet meer bedraagt dan 80 % van de laatste normale bruto-
jaarbezoldiging voor de normale duur van een beroepswerkzaamheid200. Doordat de FOD 
Financiën geen toegang heeft tot DB2P, mist hij een controle-instrument voor de 80 %-re-
gel.

De FOD Financiën is van mening dat die regel moeilijk te controleren valt. Enerzijds wor-
den de kapitalen in rente omgezet aan de hand van oude, te lage coëfficiënten. Anderzijds 
beschikt de FOD Financiën niet over de nodige parameters om bepaalde pensioentoezeg-
gingen te berekenen, in het bijzonder de toezeggingen van het type vaste bijdragen201. De 
voornaamste toezeggingen zijn echter van dat type, wat de controle ingewikkeld maakt, 
zoals de FOD Financiën onderstreept.

Die berekeningsparameters moeten door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit 
worden bepaald en door een wet worden bevestigd202. Op het ogenblik van de audit was een 
dergelijk besluit nog niet genomen.

Tot slot was bepaald dat de pensioeninstellingen een attest van naleving van de 80 %-regel 
uitreiken op basis van de elementen die de belastingplichtige heeft meegedeeld203. De FOD 
Financiën preciseert dat ook een attest zou moeten worden uitgereikt wanneer die regel 
wordt overschreden. De minister van Financiën heeft de modellen van de attesten niet 
bepaald.

198 artikel 59, WiB 92.
199 artikel 306, §  2, 3°, van de programmawet (i) van 27 december 2006.
200 artikel 59, §  1, 1ste lid, 2° en §  4 van het WiB92 en artikel 35, §  2, 2°, KB/WiB92.
201 Voor die pensioenplannen moet het aanvullend pensioen immers worden bepaald op basis van de verworven reser-

ves en van de volgende parameters: het verhogingspercentage van de bezoldigingen inclusief de indexering, het 
percentage van kapitalisatie dat moet worden toegepast op de reserves, en het percentage van de deelnemingen 
in de winst.

202 artikel 59, §  5, 1e lid, 2°, en 2e lid WiB 92.
203 artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 2005 tot wijziging van het KB/WiB 92 op het stuk van werkgeversbij-

dragen en -premies en persoonlijke bijdragen en premies voor de opbouw van pensioenen of aanvullende pensioe-
nen.
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2.2.2 Vrijstelling van aangifte van de sectorale pensioentoezeggingen
Bepaalde toezeggingen in het kader van sectorale pensioentoezeggingen worden slechts 
sinds het stortingenjaar 2014 in de DB2P aangegeven. Om redenen van technische aard 
heeft Sigedis de sectoren immers van Deposit-aangiften vrijgesteld voor de stortingen van 
2010 tot 2013. De eerste gegevens van de sectoren zullen dus pas eind 2015 in de DB2P be-
schikbaar zijn. De RSZ zal ze dan kunnen aftoetsen met de gegevens van de DMFA.

2.2.3	 Intern	gefinancierde	vroegere	individuele	toezeggingen
De vroegere individuele pensioentoezeggingen die binnen de onderneming204 werden ge-
financierd, een formule die sinds 16 november 2003205 niet meer toegelaten is, konden nog 
tot 30 juni 2015206 in de DB2P worden aangegeven. De RSZ heeft weinig controlemiddelen 
om na te gaan of die aangifte gebeurt. Hij heeft echter minder dan het RSVZ te maken met 
dergelijke toezeggingen die meer bedoeld zijn voor de zelfstandige bedrijfsleiders dan voor 
de werknemers en/of hun rechthebbenden207.

2.3 Vergelijking van de DMFA- en FSMA-gegevens door het Rekenhof
Om na te gaan of alle betrokken werkgevers effectief de bijdrage van 8,86 % betalen, heeft 
het Rekenhof voor het jaar 2012 de bedragen van de stortingen voor de opbouw van aan-
vullende pensioenen vergeleken bij de RSZ en de FSMA. De RSZ kent het bedrag van die 
stortingen via de DMFA terwijl de FSMA gegevens opslaat over de kasinkomsten voor aan-
vullende pensioenen afkomstig van de IBP en van de verzekeringsinstellingen.

De vergelijking met de gegevens van de FSMA toont aan dat de stortingen van de tweede 
pijler voor de verzekeringsinstellingen en de IBP die de FSMA vermeldt (4,4 miljard euro)208 
aanzienlijk hoger liggen dan het basisbedrag waarop de bijdrage van 8,86 % werd berekend 
(3,987 miljard euro). Dat verschil zou kunnen worden verklaard zowel doordat de FSMA 
de stortingen opneemt die het risico op overlijden van de werknemer209 dekken als doordat 
stortingen voor een aanvullend pensioen niet bij de RSZ worden aangegeven.

Om de oorzaken van dat verschil na te gaan, is het Rekenhof van mening dat de RSZ gede-
tailleerde gegevens zou moeten ontvangen van de FSMA.

204 Een dergelijke toezegging wordt gefinancierd door een provisie op de balans van de werkgever of een bedrijfslei-
dersverzekering.

205 Via een overgangsregeling konden dergelijke toezeggingen worden behouden ten belope van de provisies opge-
bouwd tot eind 2011. artikel 57, §  1, 1ste lid, WaP.

206 instructies voor de aangifte in de DB2P. Ze kunnen sinds januari 2014 in de DB2P worden ingevoerd.
207 artikel 3, §  1, 4°, WaP.
208 evolutie van de incasso’s tweede pijler – verzekeraars en iBP, assuralia, 19 maart 2014. Het bedrag van 6,3 mil-

jard werd door het Rekenhof aangepast om rekening te houden met de eerste pijler die vervat is in de iBP onder 
controle van de FSma. Het gaat om vijf overheidsfondsen die wettelijke pensioenen beheren (138 miljoen euro). 
Vervolgens heeft het Rekenhof afgehouden wat geen betrekking heeft op de RSZ, namelijk de door de werkne-
mers betaalde persoonlijke bijdragen die Sigedis op 10,5 % schat (647 miljoen euro), de premies voor zelfstandigen 
(572 miljoen euro) en de premies gestort door openbare werkgevers die bijdragen aan de DiBiSS (69,8 miljoen 
euro).

209 Het gaat om premies die niet worden gefinancierd door de bedragen die worden toegewezen aan de rekeningen 
voor de opbouw van een aanvullend rust- of overlevingspensioen.
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3 Doelstellingen en kosten van de wettelijke regeling

3.1 Kosten
De bijdrage van 8,86 % vertegenwoordigt minder dan een derde van de gewone sociale 
bijdragen (32 %) die die werkgever zou moeten betalen voor een loonsverhoging die over-
eenkomt met de premies voor de opbouw van een aanvullend pensioen.

Als op de stortingen van de werkgevers een bijdrage van 32 % zou worden geheven zoals op 
een gewoon loon, zou het Globaal Beheer van de werknemers dus jaarlijks bijna 900 miljoen 
euro bijdragen meer ontvangen210.

3.2 Verwezenlijking van de doelstellingen van de wet
Aangezien de financiering van de wettelijke pensioenen van de eerste pijler wordt gecon-
fronteerd met de vergrijzing van de bevolking en met onvoldoende bijdragen, wilden de 
sociale partners en de regering voor alle werknemers pensioenen van een toereikend niveau 
garanderen, via de veralgemening van aanvullende pensioenen211. Er werd gekozen voor een 
financiering volgens de kapitaliseringsprincipes.

Er waren twee grote doelstellingen: enerzijds de werkgevers aanmoedigen om aanvullende 
pensioenplannen te organiseren opdat een zo groot mogelijk aantal werknemers ervan zou 
genieten en anderzijds die werkgevers ertoe aanzetten stortingen te doen die de werkne-
mers een aanvullend pensioen van een voldoende hoog niveau garanderen.

In werkelijkheid blijkt uit bepaalde gegevens dat die tweevoudige doelstelling niet of op 
ongelijke wijze wordt gehaald.

3.2.1 Aantal werknemers dat een aanvullend pensioen geniet
De laatste jaren kan met de ontwikkeling van de sectorale pensioenplannen een zekere de-
mocratisering van de tweede pijler worden vastgesteld: 48 paritaire comités of subcomités 
hebben één of meer sectorale pensioenstelsels ingesteld. Van de 2.525.394 werknemers die 
deel uitmaken van een systeem van aanvullende pensioenen, zitten 1.336.226 in een secto-
raal pensioenstelsel212.

In 2013 viel 75 % van de werknemers onder een aanvullend pensioenstelsel dat op bedrijfs- 
of sectorniveau wordt geregeld, terwijl dat in 2004 nauwelijks 40 % was213. Het systeem van 
aanvullende pensioenen bereikt dus steeds meer werknemers.

210 in 2013 bracht de 8,86 %-bijdrage 339,2 miljoen euro op, wat betekent dat de premies 3,828 miljard euro bedroe-
gen. als de gewone werkgeversbijdrage was toegepast (32 % – maximumpercentage dat geen rekening houdt met 
de bijdrageverminderingen) zou het globaal Beheer 1.225 miljoen euro hebben ontvangen, wat neerkomt op een 
verlies van 885,9 miljoen euro. Dat bedrag moet worden gecorrigeerd om rekening te houden met de bijzondere 
bijdrage van 1,5 %, wat neerkomt op een verlies van 879,5 miljoen euro. 

211 Parl. St. Kamer, 13 februari 2002, DOC 50 1340/005, wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen. V Bij-
lage, p. 69: gezamenlijke verklaring tot bevordering van de aanvullende pensioenen als onderdeel van een sociaal 
pensioenbeleid.

212 Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract, bijlage 2.4 “Aanvullende 
pensioenen voor werknemers”, p. 16.

213 assuralia, De sectorplannen: leidraad voor sociale partners, 2011, p. 3.
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De aanvullende pensioenen hebben echter vooral betrekking op personen die al een aan-
zienlijk wettelijk pensioen genieten. De Commissie Pensioenhervorming stelt in haar ver-
slag dat een studie van de KULeuven heeft aangetoond dat in 2011 84 % van de nieuw 
gepensioneerden in de schijf van de 20 % hoogste wettelijke pensioenen, een aanvullend 
pensioen ontving, terwijl dat voor slechts 9 % van de nieuw gepensioneerden uit de schijf 
van de 20 % laagste wettelijke pensioenen het geval was214.

3.2.2 Bedrag van het aanvullend pensioen
Wat de doelstelling betreft om toekomstige gepensioneerden een voldoende inkomen te 
waarborgen via aanvullende pensioenen, blijken er grote verschillen tussen werknemers te 
bestaan. In heel wat pensioenplannen zullen de opgebouwde reserves, rekening houdend 
met de stortingen tijdens de loopbaan, de werknemers geen betekenisvol bedrag kunnen 
bieden. Zoals de Commissie Pensioenhervorming onderstreept, “volstaat het evenwel niet 
dat er meer werknemers aangesloten zijn bij een aanvullend pensioenplan; (…) er moeten vol-
doende bijdragen gestort worden (…) waardoor het aanvullend pensioen werkelijk een beteke-
nisvolle aanvulling op het wettelijk pensioen kan zijn”215.

Dat risico bestaat onder meer voor de sectorale pensioenplannen, omdat daar de gestorte 
premies in het algemeen laag liggen. Volgens de FSMA bedraagt de gemiddelde storting 
in de sectoren 0,93 % van de wedde216, terwijl ze in de bedrijfspensioenplannen gemiddeld 
3,52 %217 bedraagt. De regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd dat ze de sociale 
partners wilde vragen te onderzoeken in hoeverre dat percentage in elke sector tot mini-
mum 3 % zou kunnen worden opgetrokken218.

Het Rekenhof heeft op basis van de RSZ-gegevens berekend219 dat weliswaar meer dan drie 
vierde van de werkgevers aan een sectoraal pensioenplan deelnemen, maar dat ze slechts 
voor 11 % bijdragen in de ontvangst van de bijdrage van 8,86 %. Dat betekent dat het aan-
deel van de sectoren in de stortingen om aanvullende pensioenen op te bouwen laag ligt en 
dat 89 % van de ontvangsten afkomstig is van de bedrijfspensioenplannen.

3.2.3 Verdeling van de verworven reserves
In die context, in het bijzonder bij de sectorale pensioenplannen, bestaat het risico dat be-
paalde werknemers geen betekenisvol aanvullend pensioenbedrag krijgen.

Het Rekenhof heeft de gegevens van Sigedis over de verdeling van de verworven reserves 
onderzocht220, d.w.z. het bedrag van de gekapitaliseerde stortingen waarop de aangeslotene 
op een welbepaald moment recht heeft. Daaruit blijkt dat de reserves heel ongelijk zijn 
verdeeld over de werknemers en dat slechts een minderheid ervan een betekenisvolle aan-
vulling bovenop het wettelijk pensioen zal krijgen. De onderstaande tabel verdeelt bijvoor-
beeld de opgebouwde reserves en de verwachte renten voor de in 1950 geboren personen in 

214 Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, p. 17.
215 ibidem.
216 FSma, tweejaarlijks verslag in verband met de sectorale pensioenstelsels, april 2015, p. 11.
217 Commissie Pensioenhervorming, p. 24.
218 Regeerakkoord van 10 oktober 2014, p.41.
219 FSma, tweejaarlijks verslag sectorale pensioenstelsels, juni 2013 en gegevens 2012 van de RSZ.
220 Die gegevens stemmen overeen met de opgebouwde reserves, ongeacht de leeftijd vanaf wanneer de werknemer 

in een aanvullend pensioenplan gestapt is.
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decielen. Deciel 1 betekent dat 10 % van de betrokken personen minder zouden ontvangen 
dan het voor die schijf vermelde bedrag. Uit de tabel blijkt dat het niveau waarboven de 10 % 
van de populatie met de meeste reserves zit (deciel 9) 400 keer hoger ligt dan het niveau 
waaronder de 10 % de werknemers met de minste reserves zit(deciel 1).

Die ongelijkheid is ook terug te vinden in de andere leeftijdsklassen, maar ze is minder 
uitgesproken als de reserves recent zijn.

Voor de personen geboren in 1950, heeft de helft (deciel 5) maximum 7.654,7 euro reserves 
bij de mannen en 8.077,4 euro bij de vrouwen.

Tabel 24 –  Verdeling in decielen van de reserves verworven door mannen en vrouwen geboren in 
1950, en omzetting ervan in maandelijkse rente (toestand in 2012, bedragen in euro)

Decielen Reserves Maandelijkse renten

mannen vrouwen mannen vrouwen

D1 332,62 217,4 1,43 0,93

D2 1.035,5 665,4 4,45 2,86

D3 2.441,1 1.823,6 10,48 7,83

D4 4.440,7 3.893,4 19,07 16,72

D5 7.654,7 8.077,4 32,87 34,69

D6 13.175,9 14.504,0 56,58 62,29

D7 25.197,1 25.800,9 108,21 110,80

D8 59.462,2 49.427,9 255,35 212,26

D9 137.319,6 95.363,5 589,70 409,53

D10 
(maximumstorting)

3.557.013,8 1.280.441,9 15.275,17 5.498,71

D9/D1 412,8 438,6 - -

Bron: Sigedis (berekening van de maandelijkse renten door het Rekenhof)

Het Rekenhof heeft ook de constante maandelijkse rente berekend die met de aldus op-
gebouwde reserves verkregen zou worden. Daartoe heeft het de omzettingscoëfficiënt 
19,4052 gebruikt waarnaar de wetgever verwijst in het wetsontwerp tot invoering van een 
definitieve regeling voor de bijzondere bijdrage van 1,5 %. Die omzettingscoëfficiënt wordt 
vastgesteld door de directie-generaal Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid voor een 
maandelijkse rente in hoofde van een 65-jarige221.

221 Parl. St., Kamer, 15 mei 2012, DOC 53 2198/001, ontwerp van programmawet, memorie van toelichting, p. 20. Die 
coëfficiënt wordt vastgesteld op grond van prospectieve en geslachtsneutrale sterftetafels die worden vastge-
steld op basis van de demografische studies uitgevoerd door de FOD Economie, een intrestvoet die overeenstemt 
met de gemiddelde intrestvoet over de laatste zes jaar van de OlO’s op tien jaar, een jaarlijkse indexering van de 
maandelijkse rente van 2 % per jaar en een overdraagbaarheid van die maandelijkse rente ten belope van 80 %.
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Uit de tabel blijkt dat 80 % van de mannen en vrouwen geboren in 1950 een respectief ka-
pitaal van minder dan 59.462 euro en 49.428 euro hebben opgebouwd. Met de gebruikte 
omzettingscoëfficiënt genereren die een maandelijkse rente van resp. 255 en 212 euro bruto. 
Bijgevolg zou 80 % van de begunstigden van een aanvullend pensioen geboren in 1950 een 
maandelijks aanvullend pensioen van minder dan 255 euro bruto voor een man en 212 euro 
bruto voor een vrouw krijgen.

Daarenboven zou de helft van de populatie, mannen en vrouwen door elkaar, een aanvul-
lend pensioen van minder dan 35 euro bruto per maand hebben.

De personen die in 1950 zijn geboren, hebben het stelsel van de bijzondere bijdrage welis-
waar slechts in de laatste 25 jaar van hun loopbaan kunnen genieten en de tweede pijler 
werd slechts progressief geïmplementeerd. Niettemin bevestigen die cijfers de bekommer-
nis van de Commissie Pensioenhervorming om te zorgen voor een aanvullend pensioen van 
een voldoende hoog niveau.

3.2.4 Doelmatigheid van het sociaal beleid
Het Rekenhof heeft onderzocht of de bijdrageverminderingen voor de aanvullende pensioe-
nen effectief bijgedragen hebben tot de realisatie van de doelstellingen van de wetgever en 
of die doelstellingen niet beter konden worden gerealiseerd met minder kosten.

In 2013 heeft dat beleid nagenoeg 879,5 miljoen euro aan de sociale zekerheid gekost. Dat is 
het bedrag dat de sociale zekerheid ontvangen zou hebben als op alle stortingen bijdragen 
tegen het gewone tarief waren betaald (cf. punt 3.1).

Om te meten of de beleidsmaatregel doeltreffend was, heeft het Rekenhof zich gebaseerd 
op de bijkomende bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 %. Die bijdrage biedt de mo-
gelijkheid twee categorieën van werknemers te vergelijken, namelijk de werknemers waar-
voor de inrichter van het aanvullend pensioen enkel de bijdrage van 8,86 % betaalt en de 
werknemers waarvoor de inrichter, bovenop de bijdrage van 8,86 %, een bijkomende bij-
drage van 1,5 % betaalt op elke storting die het geïndexeerd drempelbedrag van 30.000 euro 
per jaar overschrijdt.

In 2013 had de bijdrage van 1,5 % maar betrekking op een minderheid van de werknemers 
(0,5 %, zijnde 12.084 personen). Voor die werknemers is in de loop van dat jaar gemiddeld 
63.258,74 euro gestort. Op basis van die gemiddelde storting voor dat jaar alleen hebben 
die werknemers dus een reserve opgebouwd waarmee ze bij hun pensionering een gemid-
delde maandelijkse rente van nagenoeg 300 euro bruto per maand zullen krijgen. Voor die 
werknemers zullen de reserves die voor heel hun loopbaan opgebouwd worden, dus waar-
schijnlijk ver boven dat gemiddeld bedrag van 2013 liggen. Dankzij de storting van één jaar 
zal het aanvullend pensioen van die werknemers hoger zijn dan dat van de meeste andere 
werknemers, hoewel hun aanvullende pensioenen afkomstig zijn van reserves die over ver-
schillende jaren zijn opgebouwd. Die toestand schiet het doel van de wetgever voorbij dat 
erin bestond een aanvullend pensioen toe te kennen dat het ontoereikend wettelijk pensi-
oen voor alle werknemers aanvult.

Die toestand wordt verklaard door de berekeningswijze van de bijdragen die worden gehe-
ven op stortingen voor een aanvullend pensioen: het percentage van die bijdragen hangt 
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immers niet af van het inkomstenniveau van de werknemer (er is dus geen progressiviteit) 
en hangt slechts lichtjes af van het niveau van de stortingen voor aanvullende pensioenen 
(via de bijkomende bijdrage van 1,5 %). De berekeningswijze bevordert dus de doelstel-
ling van de beleidsmaatregel onvoldoende en leidt ertoe dat een niet te verwaarlozen deel 
van de inkomstenderving voor de sociale zekerheid wordt besteed aan de toekenning van 
aanzienlijke aanvullende pensioenen aan een minderheid van werknemers die tijdens hun 
loopbaan een hoog inkomen genoten.

De stortingen voor die minderheid van werknemers vertegenwoordigen globaal 20 % van 
het totaal van de jaarlijkse stortingen voor de tweede pijler. 20 % van de kostprijs van die 
sociale beleidsmaatregel, in de vorm van bijdrageverminderingen, (ongeveer 170 miljoen 
euro) is dus uitsluitend besteed om die minderheid van werknemers (0,5 %) een hoog aan-
vullend pensioen te verzekeren.

Het huidige drempelbedrag van 30.000 euro waarboven de bijkomende bijdrage van 1,5 % 
verschuldigd is, stemt nochtans overeen met een stortingsniveau dat als heel hoog kan wor-
den beschouwd en niet overeenstemt met de doelstelling van de wetgever. Voor minder dan 
10 % van de werknemers in kwestie is immers in 2013 meer dan 4.000 euro gestort (zoals 
blijkt uit onderstaande tabel 25). Overigens is voor de helft van de werknemers in de loop 
van hetzelfde jaar minder dan 400 euro gestort. Wanneer de bovenstaande berekening zou 
worden toegepast op een lager stortingsniveau dan 30.000 euro, zou dat ertoe leiden dat 
een nog significanter deel van de kosten van de beleidsmaatregel weinig doeltreffend is.

Tabel 25 –  Verdeling in decielen van de door de pensioeninstellingen aangegeven stortingen in 
2013 (in euro)

Jaarlijkse stortingen

Deciel 1 33,41

Deciel 2 68,57

Deciel 3 132,46

Deciel 4 239,46

Deciel 5 388,66

Deciel 6 620,53

Deciel 7 1.063,80

Deciel 8 1.807,89

Deciel 9 3.696,37

Deciel 10 (hoogste storting) 1.219.842,93

D9/D1 110,64

Bron: Sigedis

Het Rekenhof onderstreept bijgevolg dat de doeltreffendheid van die beleidsmaatregel zou 
kunnen worden verbeterd door het socialebijdragesysteem meer te focussen op de doelstel-
lingen. Dat kan door de wettelijke drempel voor de bijkomende bijdrage te verlagen, opdat 
de bijkomende bijdrage van toepassing zou zijn op meer stortingen, en door het percentage 
van die bijdrage te verhogen. Er kan ook worden overwogen de klassieke sociale bijdragen 
(32 %) toe te passen op stortingen boven een bepaald grensbedrag.



144

Zoals vermeld in punt 1.2.3 is het stelsel van de bijkomende bijzondere bijdrage van 1,5 % van 
toepassing tot 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 wordt de berekening van die jaarlijkse 
bijdrage herzien. Ze zal enkel verschuldigd zijn als uit het onderzoek van de stortingen 
blijkt dat het wettelijk en aanvullend pensioen van de werknemer hoger ligt dan het abso-
luut maximumbedrag van het overheidspensioen (vermenigvuldigd met de loopbaanduur). 
Normaal werd die nieuwe regeling op 1 januari 2016 van kracht, maar door technische moei-
lijkheden is ze uitgesteld222.

Het Rekenhof is van oordeel dat bij die gelegenheid zou kunnen worden nagedacht over het 
bijdragepercentage en het drempelbedrag om die sociale beleidsmaatregel doeltreffender 
te maken.

4 Conclusies

4.1 Volledigheid van de databank DB2P
De RSZ zou meer controlemogelijkheden hebben bij het kruisen van de DMFA- en DB2P-
gegevens als de DB2P-databank volledig is.

De verschillende soorten aanvullende pensioenen worden geleidelijk in de databank DB2P 
ingevoerd. De aangiften van de sectorale pensioentoezeggingen zullen in 2015 worden in-
gevoerd. Vanaf het tweede semester 2015 zou dat ook moeten gebeuren voor de individuele 
toezeggingen die intern worden gefinancierd en die de inrichter moet aangeven.

De databank DB2P, die borg staat voor een efficiënte controle van de RSZ, kan maar volledig 
zijn als alle tussenkomende personen daartoe bijdragen. De FOD Financiën en de vzw Si-
gedis moeten daartoe concreet samenwerken om ervoor te zorgen dat de fiscale sanctie op 
overtreding van de verplichting om stortingen voor aanvullende pensioenen in DB2P aan 
te geven (niet-aangifte en/of tekortkomingen in termen van kwaliteit van de aangegeven 
gegevens) ook effectief toegepast wordt.

4.2 Verwezenlijking van de doelstellingen van de WAP
De wetgever heeft het stelsel van de aanvullende pensioenen ingesteld om de uitbouw van 
een tweede pensioenpijler te bevorderen met een niveau dat zoveel mogelijk werknemers 
een voldoende pensioen kan bieden. De wet bepaalt daartoe dat op het gedeelte van de be-
zoldiging dat een werkgever aan een werknemer toekent in de vorm van een storting voor 
een aanvullend pensioen, een voordeligere socialezekerheidsbijdrage wordt geheven dan de 
gewone bijdrage.

Net als het systeem van verminderde bijdragen voor bedrijfsvoertuigen kan het systeem 
van de aanvullende pensioenen in bepaalde gevallen een manier vormen om op wettelijke 
wijze het betalen van de klassieke sociale bijdragen te vermijden.

222 artikel 24 van de wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. Dat artikel wijzigt de 
inwerkingtreding van artikel 66 van de programmawet van 27 december 2012 in verband met de invoering van de 
definitieve regeling van de Wijninckx-bijdrage voor de werknemers.  
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het aantal aanvullendpensioenplannen is gestegen, o.m. 
doordat het systeem werd opengesteld voor de sectoren. Voortaan wordt voor 75 % van de 
werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd.

Het systeem is de laatste jaren verruimd, maar de stortingen voor de aanvullende pensi-
oenen zijn ongelijk verdeeld onder de werknemers en bieden slechts aan een minderheid 
een betekenisvol aanvullend pensioen. Het Rekenhof heeft als voorbeeld de verdeling on-
derzocht van de reserves opgebouwd door werknemers geboren in 1950. Dat onderzoek 
bevestigt dat de reserves heel ongelijk zijn verdeeld en dat 80 % van die werknemers geen 
aanspraak zullen kunnen maken op een betekenisvol aanvullend pensioen. Meer nog, de 
helft van die populatie, mannen en vrouwen door elkaar, zal een maandelijks bruto aanvul-
lend pensioen van minder dan 35 euro hebben.

De beleidsmaatregel, die voor de sociale zekerheid der werknemers een kost in de vorm van 
een ontvangstenvermindering van om en bij de 900 miljoen euro per jaar vertegenwoor-
digt, bereikt dus niet zijn hoofddoel, nl. waarborgen dat zoveel mogelijk werknemers een 
voldoende hoog pensioen zullen genieten.

5 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan dat de instructies van de RSZ en Sigedis de datum zouden preci-
seren waarop de gestorte bedragen voor het opbouwen van aanvullende pensioenen zowel 
in de DMFA als in de DB2P moeten worden aangegeven om te vermijden dat er bij het krui-
sen van die gegevens technische verschillen ontstaan. De RSZ kondigt in zijn antwoord aan 
dat hij zijn instructies in die zin zal aanpassen.

Om de controle van de RSZ te verbeteren beveelt het Rekenhof aan dat de fiscale sanctie 
die kan worden opgelegd wanneer stortingen niet worden aangegeven in de gegevensbank 
DB2P of als de aangegeven gegevens niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten, effectief zou 
worden genomen.

Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD Financiën toegang zou krijgen tot de DB2P zowel 
voor de toepassing van de fiscale sanctie bij het niet-aangeven van de stortingen als voor 
de 80 %-regel die de fiscale aftrek van die stortingen beperkt. Het Rekenhof beveelt in dat 
opzicht ook aan de modelattesten voor de naleving en de overschrijding van de 80 %-regel 
op te stellen.

In afwachting dat de DB2P alle aanvullendpensioentoezeggingen bevat, formuleert het Re-
kenhof de aanbeveling dat de RSZ en Sigedis toegang zouden krijgen tot de gegevens van 
de FSMA.
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De reserves die worden opgebouwd om aanvullende pensioenen toe te kennen, zijn heel on-
gelijk onder de werknemers verdeeld. Om die sociale beleidsmaatregel efficiënter te maken 
beveelt het Rekenhof daarom aan:

• het wettelijk drempelbedrag waarboven de bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd 
is, te verlagen opdat ze op meer stortingen voor aanvullende pensioenen van toepassing 
wordt;

• het percentage van die bijzondere bijdrage te verhogen.

In de huidige context waarin de bijdrage van 1,5 % wordt herzien, zou kunnen worden over-
wogen de klassieke sociale bijdragen toe te passen op de stortingen boven een bepaald 
grensbedrag.

Om die sociale beleidsmaatregel in de toekomst beter aan te sturen, beveelt het Rekenhof 
tot slot aan alles in het werk te stellen om een transparant beeld van het hele aanvullende 
pensioensysteem te krijgen, om te weten om hoeveel werknemers het gaat en op welke be-
dragen ze aanspraak zullen kunnen maken als ze de pensioenleeftijd bereiken.

De RSZ verklaart in zijn antwoord geen opmerkingen te hebben bij de conclusies en de 
aanbevelingen van het Rekenhof.
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RVA: Brugpensioen bij  
herstructureringen – opvolging
Het Rekenhof publiceerde in 2013 een verslag over het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag bij herstructureringen. Bij het nagaan van de uitvoering van zijn aanbevelingen con-
stateerde het Rekenhof dat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) de 
erkenningsprocedure deels informatiseerde en daardoor standaardiseerde, maar het regelge-
vende kader daarbij niet uniformiseerde. De FOD bezorgt de erkenningsbeslissingen aan de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zodat die op basis daarvan werkloosheidsuitkerin-
gen kan toekennen. De RVA blijkt die informatie echter niet zonder fouten of vergissingen te 
beheren. Ook ontbreekt voldoende interne controle binnen de RVA die correcte beleidsinforma-
tie over het gebruik van dit stelsel waarborgt.

1 Context

Ondernemingen die de federale minister van Werk erkent als onderneming in moeilijk-
heden of herstructurering, kunnen afwijkingen verkrijgen op het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen223). Zo kan de minister ze vrijstellen van de 
verplichting iemand anders in dienst te nemen of kan hij de opzeggingstermijn inkorten en 
de minimumleeftijd verlagen224. Momenteel is de verlaagde minimumleeftijd 55 jaar, maar 
die zal jaarlijks stijgen tot 60 jaar in 2020. In 2014 stroomde 16,9 % van de werknemers met 
SWT via deze bijzondere regeling het stelsel in225.

Een onderneming moet voor een erkenning een aanvraag indienen bij de FOD Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) die het dossier voorbereidt voor een ad-
viescommissie van sociale partners. De minister beslist vervolgens op basis van het advies 
van die commissie. Een ontslagen werknemer van een erkende onderneming kan nadien bij 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een aanvraag indienen voor een werkloos-
heidsvergoeding.

Het Rekenhof onderzocht in 2011 of de FOD WASO de erkenningsprocedure om deze afwij-
kingen te verkrijgen, correct toepast en efficiënt beheert. Vooraleer dit te toetsen, ging het 
na of de regelgeving duidelijk, coherent en handhaafbaar is. In zijn verslag Brugpensioen bij 
herstructureringen226 deed het Rekenhof een aantal aanbevelingen aan de minister en de 
administratie om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bij herstructureringen 
te verbeteren. Omdat nog steeds een groot aandeel van de instroom van werknemers met 

223 Sinds 1 januari 2012 is de benaming brugpensioen vervangen door stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWt). De wijziging gebeurde door het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met 
het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers.

224 De erkenning van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering wordt geregeld in hoofdstuk Vii van het 
koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

225 RVa, Jaarverslag 2014 - volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen, p.219.
226 Rekenhof, Brugpensioen bij herstructureringen, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-

gers, Brussel, januari 2013, 81 blz. Beschikbaar op www.rekenhof.be. 
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bedrijfstoeslag uit ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering komt (zie hoger) 
besliste het Rekenhof na te gaan op welke wijze zijn aanbevelingen werden uitgevoerd.

2 Onderzoek

Het Rekenhof ging na in welke mate de FOD WASO de aanbevelingen van het Rekenhof 
heeft uitgevoerd en of dat heeft geleid tot een efficiënter beheer van de erkenningen bij de 
RVA. De volgende onderzoeksvragen werden beantwoord:

• Hebben de minister en de sociale partners gezorgd voor een meer uniform regelgevend 
kader en een vereenvoudiging van de vereisten voor ondernemingen?

• In welke mate is de behandeling van de erkenningsdossiers geïnformatiseerd en is die 
informatisering gebruikt om gestandaardiseerde procedures te ontwikkelen met meer 
automatische controles?

• Leidt deze informatisering tot een efficiënter beheer van de erkenningen binnen de 
RVA, waardoor de administratieve last is verminderd?

Het ontwerpartikel werd op 3 juni 2015 voorgelegd aan de minister van Werk, Economie en 
Consumenten, aan de voorzitter van de FOD WASO en aan de administrateur-generaal van 
de RVA. De minister en de administrateur-generaal hebben respectievelijk op 14 juli en op 
2 juli 2015 geantwoord. Hun reacties zijn opgenomen in punt 5 van dit artikel.

3 Resultaat van het onderzoek

3.1 Regelgevend kader en vereisten voor ondernemingen
Het Rekenhof detecteerde in 2011 grote problemen met de kwaliteit van de regelgeving. Ze 
bleek op heel wat punten niet duidelijk, coherent en handhaafbaar, waardoor er veel ruimte 
was voor interpretatie en het risico bestond dat de administratie de regels anders zou invul-
len.

De FOD WASO benutte de latere wijzigingen aan de regelgeving (o.m. de stapsgewijze ver-
hoging van de minimumleeftijd227) niet om aan de aanbevelingen van het Rekenhof over 
de regelgeving tegemoet te komen. Er blijven onduidelijkheden en moeilijk handhaafbare 
bepalingen in het koninklijk besluit.

227 Zie onder meer het koninklijk besluit van 28 december 2011 en het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot 
wijziging van dat koninklijk besluit van 3 mei 2007.
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Naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof antwoordde de minister van Werk dat ze 
de FOD ging vragen de mogelijke rationalisering van de verschillende definities van collec-
tief ontslag opnieuw te bestuderen. Tot op heden leidde dit echter niet tot een duidelijkere 
definitie die meer coherent is met andere regelgeving over collectief ontslag. Evenmin is 
het duidelijk hoe het percentage collectief ontslag moet worden berekend. Het koninklijk 
besluit bepaalt niet dat een onderneming moet worden gezien als een ‘technische bedrijfs-
eenheid’. Tal van bepalingen zijn moeilijk handhaafbaar:

• de regel dat indien de onderneming deel uitmaakt van een juridische, economische of 
financiële entiteit met geconsolideerde jaarrekening, er enkel rekening wordt gehouden 
met de jaarrekening van die entiteit;

• de regel dat de daling in arbeidsvolume, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE), als 
gevolg van inspanningen inzake arbeidsherverdeling, meetelt bij het aantal ontslagen;

• de regel dat het aantal tewerkgestelde werknemers moet worden berekend op basis 
van het gemiddelde aantal werknemers gedurende het kalenderjaar dat aan het ontslag 
voorafgaat.

De adviescommissie Brugpensioenen voegde regels toe en stelde bijkomende eisen aan de 
aanvraag tot erkenning. Die laatste werden echter niet gepubliceerd. Op basis van het ver-
slag van het Rekenhof is het aantal bijkomende regels en vereisten echter verminderd en 
zullen ondernemingen ze kunnen raadplegen op de website van de FOD. De behandelende 
dienst van de FOD WASO wil ook geen documenten meer opvragen die een andere over-
heid al bezit228. De administratieve last voor de ondernemingen die op het stelsel een be-
roep willen doen, is daardoor verminderd.

3.2 Informatisering en standaardisering van de erkenningsprocedure
In 2011 was de FOD WASO met een informatisering bezig die heel wat van de vastgestelde 
problemen zou verhelpen. Het Rekenhof beval aan met deze informatisering ook het volle-
dige potentieel van e-government te benutten, door ze te koppelen aan procesmanagement 
en aan een kritische evaluatie van de bestaande administratieve organisatie.

De informatisering van de procedure is in 2014 deels afgerond. De modules die nu functio-
neren, zorgen ervoor dat dossiers sneller kunnen worden geconsulteerd en opgevolgd, dat 
er linken zijn gemaakt naar bestaande databanken en dat de doorlooptijden worden gemo-
nitord. Een platform voor een volledig elektronisch dossier ontbreekt alsnog.

De behandelende dienst kan nu ook automatische, en daardoor betere, statistieken leveren. 
De keuze van de aangeboden statistieken is gebaseerd op het type van informatie dat be-
leidsmatig vaak wordt opgevraagd.

Doordat een uniforme handleiding voor de dossierbeheerders werd opgesteld, leidde de 
informatisering ook tot een meer gestandaardiseerde procedure.

228 Dit is wel nog het geval voor het attest van een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om een onderneming 
te laten aantonen dat de kennisgeving van het collectief ontslag conform het koninklijk besluit van 24 mei 1976 is 
gebeurd.
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Deze eerste fase van de informatisering voorziet echter nog niet in een automatische gege-
vensuitwisseling met andere instellingen, zoals de RSZ voor de inning van de bijzondere 
bijdragen op de bedrijfstoeslag229 of met de RVA voor de toekenning van een werkloosheids-
uitkering.

De FOD WASO bereidt momenteel voor het eerst een bestuursovereenkomst voor met zijn 
toezichthoudend minister. De verdere ontwikkeling van de informatisering kan daarin bij-
gevolg worden opgenomen230.

De FOD WASO heeft tot nu toe niet de middelen of de intentie om samen met de RVA de 
(financiële) impact van de toegestane afwijkingen na te gaan. Ook kan de FOD momenteel 
niet nagaan of de herstructurering van een onderneming uiteindelijk van die omvang was 
om een erkenning te rechtvaardigen.

3.3 Beheer van de erkenningen binnen de RVA
Wanneer een onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructure-
ring, kunnen de oudere ontslagen werknemers onder soepelere voorwaarden een werk-
loosheidsuitkering cumuleren met een toeslag van de werkgever. Die voorwaarden hebben 
betrekking op de vereiste instapleeftijd, maar onder meer ook op lagere sociale bijdragen op 
de bedrijfstoeslag en op een vrijstelling van vervanging van de ontslagen werknemer door 
een werkloze.

De RVA ontvangt van de FOD WASO een kopie van elke brief met een erkenningsbeslissing 
van de minister. Slechts enkele keren per jaar actualiseert het hoofdbestuur van de RVA 
hiermee een eigen versie van de lijst met erkenningen voor zijn werkloosheidsbureaus. De 
dossierbeheerders in de werkloosheidsbureaus gebruiken die centrale lijst echter weinig en 
vragen in principe bij de werkgever telkens een kopie van de ministeriële erkenningsbrief 
op. Daarnaast wordt ook steeds de ondernemings-cao opgevraagd omdat de FOD WASO 
die wel registreert maar niet digitaliseert231. Het opnieuw opvragen van beide documenten 
waarover de federale overheid al beschikt, leidt tot vermijdbare administratieve overlast 
voor werknemers, werkgevers en RVA.

Om te onderzoeken of de RVA de erkenningen correct toepast bij de aanvragen voor werk-
loosheid met bedrijfstoeslag, vergeleek het Rekenhof de informatie van de FOD WASO over 
de erkenningen met de dossiers bij de RVA waarbij de vrijstelling van vervangingsplicht 
wordt gecodeerd. Uit die vergelijking bleek 14 % van de werkloosheidsdossiers vragen op 
te roepen. Een dossiercontrole bij vijf werkloosheidsbureaus wees uit dat de verschillen 
veelal voortvloeiden uit een foute codering van de reden voor de vrijstelling van vervan-
gingsplicht. De aparte codes voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering 
werden door elkaar gebruikt of ten onrechte aangewend bij faillissement of stopzetting van 

229 Zie Rekenhof, “RVA – RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”, Boek 2012 over de So-
ciale Zekerheid, Brussel, november 2012, p. 239 – 249 en “RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag”, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 2013, p. 117- 120. Ter beschikking op 
www.rekenhof.be.

230 elke FOD moest uiterlijk op 30 juni 2015 een ontwerp van bestuursovereenkomst voorleggen. De goedgekeurde 
bestuursovereenkomst zou moeten ingaan op 1 januari 2016.

231 Ondernemings-cao’s hebben net zoals sectorale cao’s een bindend karakter voor derden maar zijn in tegenstelling 
tot sectorale cao’s momenteel niet online raadpleegbaar.
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de bedrijfsactiviteit. Over dat laatste bleken er trouwens geen duidelijke administratieve 
onderrichtingen te bestaan.

Deze administratieve onvolkomenheden leiden ertoe dat minder betrouwbare beheers- en 
beleidsinformatie wordt gegenereerd, onder meer over de effectieve omvang van de stel-
sels van werkloosheid met bedrijfstoeslag bij ondernemingen in moeilijkheden enerzijds 
en in herstructurering anderzijds. Nochtans zijn beide stelsels opgezet als een uitzonde-
ringsregime en daartoe elk onderworpen aan specifieke voorwaarden. Er waren echter geen 
aanwijzingen dat bij de foute codering van de vrijstelling van vervangingsplicht ook foute 
werkloosheidsuitkeringen (te grote bedragen of verkeerde begunstigden) werden uitbe-
taald.

4 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof ging de uitvoering na van de aanbevelingen uit zijn verslag Brugpensioen bij 
herstructureringen uit 2011. Zo blijkt dat de regelgeving ondanks de vele aanpassingen niet 
uniformer is geworden. Er ontbreekt bijvoorbeeld nog steeds een eenvormige definitie van 
collectief ontslag en er blijven onduidelijke en moeilijk handhaafbare bepalingen in het 
koninklijk besluit.

De aanbevolen informatisering heeft de FOD WASO intussen deels afgerond, behalve het 
onderdeel over de doorstroom van de erkenningen naar de RVA. Het Rekenhof beveelt aan 
de verdere informatisering op te nemen in de toekomstige bestuursovereenkomst van de 
FOD. Ook zou de FOD de ondernemings-cao’s die bij hem zijn geregistreerd, moeten digi-
taliseren en elektronisch beschikbaar stellen.

Binnen de RVA komt de informatie over de erkende ondernemingen niet tijdig terecht bij 
de werkloosheidsbureaus die de aanvragen voor een werkloosheidsvergoeding behandelen. 
Daarenboven is er onvoldoende interne controle op de codering van de vrijstelling van de 
vervangingsplicht die de werkloosheidsbureaus uitvoeren bij aanvragen SWT.

Het Rekenhof beveelt aan dat de RVA correcte beleids- en beheersinformatie geeft over 
het gebruik van dit stelsel door een betere identificatie van de betrokken dossiers. De RVA 
moet dus initiatieven nemen voor een correcte codering van de vrijstelling van vervan-
gingsplicht.

5 Antwoord van de minister en de administratie

In zijn brief van 14 juli 2015 meldt de minister dat hij de nodige aandacht zal besteden aan 
de noodzaak een uniforme definitie van collectief ontslag uit te werken die coherent is met 
de verschillende wetgevingen over het collectief ontslag. Wat de onduidelijke of moeilijk 
handhaafbare bepalingen in het koninklijk besluit betreffen, schrijft de minister dat:

• inderdaad niet expliciet is opgenomen dat de term onderneming in herstructurering 
wordt beschouwd als een technische bedrijfseenheid, maar dat wel uitdrukkelijk wordt 
verwezen naar de wetgeving die het collectief ontslag regelt;

• het in de praktijk geen probleem is om in het geval dat de onderneming deel uitmaakt 
van een juridische, economische of financiële entiteit met geconsolideerde jaarrekening 
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effectief rekening te houden met de geconsolideerde jaarrekening en niet met de jaar-
rekening van de juridische entiteit. Bij interpretatieproblemen van de jaarrekening doet 
de betrokken directie een beroep op een expert bij de FOD Economie. De sociale part-
ners die zetelen in de adviescommissie, volgen doorgaans eenparig zijn advies;

• de regel dat de arbeidsverdelende maatregelen meetellen als berekeningsbasis voor het 
collectief ontslag systematisch en op uniforme wijze wordt gehanteerd en in de praktijk 
niet tot problemen leidt;

• de wetgeving voor de vaststelling van het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers 
inderdaad refereert aan het kalenderjaar dat het collectief ontslag voorafgaat, maar dat 
de ondernemingen op de hoogte zijn van de praktijk om te werken met het gemiddelde 
aantal tewerkgestelde werknemers van het jaar dat aan de effectieve uitvoering van het 
collectief ontslag voorafgaat.

De minister bevestigt dat de FOD WASO in het ontwerp van bestuursovereenkomst voor-
stelt de externe dienstverlening te digitaliseren en over te gaan tot paperless administra-
tion. De digitalisering van de ondernemings-cao’s lijkt de minister door personeelstekort 
en budgettaire redenen echter beperkt haalbaar.

In zijn brief van 2 juli 2015 preciseert de RVA dat het gebruik van het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag bij een procedure van collectief ontslag statistisch kan worden 
opgevolgd via de codering van het vergoedbaarheidsartikel, en dat daarover gedetailleerde 
en regelmatig aangepaste onderrichtingen bestaan. Wat de specifieke identificatie van de 
dossiers bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering betreft, verbindt de 
RVA zich ertoe het belang van de juiste codering van de vrijstelling van vervangingsplicht 
bij de werkloosheidsbureaus in herinnering te brengen.
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SIGeDIS vzw: Financiering van 
de projecten
Door een overraming van de uitgaven beschikte SIGeDIS vzw eind 2013 over overtollige finan-
ciële middelen (26,6 miljoen euro). De vzw neemt deze middelen op in het eigen vermogen bij 
gebrek aan duidelijke financiële bepalingen. Eind 2014 werden de reserves wel afgebouwd tot 
20,4 miljoen euro door ze onder meer aan te wenden voor andere projecten (Athena en de pen-
sioenmotor).

1 Context

SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales) is een vereniging 
zonder winstoogmerk die is opgericht op initiatief van de Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP), de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de Kruispuntbank voor de Soci-
ale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Sociale Zeker-
heid232. De vzw biedt haar leden een technisch ondersteuningsplatform zodat zij een betere 
dienstverlening en informatie kunnen bieden aan de burger.

Haar opdrachten passen binnen de modernisering van de sociale zekerheid en bestaan uit:

• het elektronisch beheer van de individuele rekening van de loopbaan voor de werkne-
mers uit de privésector (Argo);

• de oprichting van een elektronische loopbaandatabank voor de werknemers uit de 
openbare sector (Capelo);

• de oprichting van een databank voor aanvullende pensioenen (DB2P);
• een correcte en homogene identificatie van personen (voor rekening van de RSZ en de 

RSZPPO);
• de facultatieve archivering van elektronische arbeidscontracten en sociale documenten 

(na de wettelijke periode van vijf jaar die aan de werkgevers is opgelegd).

Om de projecten te financieren ontvangt SIGeDIS jaarlijks een toelage van de RVP en de RSZ 
(Argo), van PDOS (Capelo) en van de FOD Sociale Zekerheid (DB2P). De overheidsinstel-
lingen bepalen deze financiering jaarlijks op basis van het geraamde budget van  SIGeDIS. 
De FOD Sociale Zekerheid legt de toelage jaarlijks vast in een koninklijk besluit. PDOS, de 
RVP en de RSZ bepalen het budget bij de opmaak van hun begroting.

232 Op basis van artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van titel iii, hoofdstuk ii van de wet 
van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.
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2 Onderzoek

SIGeDIS valt sinds 1 januari 2012 onder het toepassingsgebied van artikel 5, §  3, van de wet 
op de inrichting van het Rekenhof en moet jaarlijks haar rekeningen ter controle aan het 
Rekenhof voorleggen. Naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2013 van SIGeDIS 
heeft het Rekenhof onderzocht hoe de vzw haar financiële middelen aanwendt en deze 
opneemt in de jaarrekening.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Financiering van de projecten
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de reële uitgaven van SIGeDIS de afgelopen jaren syste-
matisch en aanzienlijk lager lagen dan de ramingen233. Aangezien de financiering van de be-
trokken overheidsdiensten tot en met 2013 werd vastgelegd op basis van het initieel budget 
en in de loop van het jaar niet werd aangepast aan de reële uitgaven, leidde dit jaarlijks tot 
aanzienlijke overschotten. De vzw stortte die overtollige middelen niet terug maar voegde 
ze bij de jaarafsluiting toe aan het eigen vermogen als “bestemde reserves”. Eind 2013 waren 
deze reserves opgelopen tot 26,6 miljoen euro, d.i. meer dan tweemaal de werkingsuitgaven 
van 2013.

De diensten van SIGeDIS vzw koppelen het ontstaan van de reserves aan twee factoren:

• enerzijds was er een overraming van de kosten door de opname van veiligheidsbuffers 
voor ongekende factoren en het niet tijdig ter beschikking stellen van de nodige IT-
profielen;

• anderzijds was de financiering in de beginfase te hoog omdat er werd uitgegaan van een 
langetermijnkost die naarmate de projecten evolueerden, kon worden afgebouwd.

Ook voor 2014 blijken de uitgaven met 16,6 % overschat. Toch daalden de reserves eind 
2014 inmiddels tot 20,4 miljoen euro. Dit is het gevolg van enerzijds een onderfinanciering 
en anderzijds de aanwending van de reserves voor andere projecten (de ontwikkeling van 
Athena en van de pensioenmotor234) dan waarvoor ze initieel waren bestemd. SIGeDIS zal 
de budgetten bovendien voortaan nauwkeuriger bepalen op basis van de jaarlijkse behoef-
ten en niet langer op basis van de voorgaande jaren.

Het Rekenhof merkt in dit verband op dat er voor het project Athena geen financierings-
regeling werd uitgewerkt. De ontwikkeling van de pensioenmotor was initieel opgedragen 
aan de pensioeninstellingen (RVP, PDOS en RSVZ)235. De werkwijze van SIGeDIS impliceert 
dat overschotten op de financiering van het project Argo (dat voor een deel door de RVP 
en dus door het Globaal Beheer werknemers wordt gefinancierd) worden aangewend voor 
de financiering van uitgaven die ten laste zijn van het RSVZ (1,8 miljoen euro) en PDOS 
(1,3 miljoen euro)236.

233 Voor 2013 bedroegen de uitgaven 12.447.381 euro of 26 % minder dan de ramingen (16.825.688 euro). Zie SigeDiS, 
Rekeningen 2013, COnSOl 4.

234 athena is een gemeenschappelijke loopbaandatabank voor de openbare instellingen van sociale zekerheid die co-
herente en neutrale multisectoriële loopbaangegevens bevat. De pensioenmotor is het gemeenschappelijk online 
pensioenplatform van de verschillende pensioeninstellingen.

235 Het RSVZ is na de oprichting van SigeDiS vzw lid geworden van de vzw. 
236 Brief van 13 december 2013 van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen 

aan de voorzitters van het begeleidingscomité en van het beheerscomité van SigeDiS.
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Voorts wijst SIGeDIS erop dat, zodra de reserves zijn afgebouwd, ze tijdig over de nodige 
financiële middelen moet beschikken om de dagelijkse werking te vrijwaren, zo niet zou ze 
genoodzaakt zijn andere financieringsbronnen te zoeken.

3.2 Boekhoudkundige verwerking en getrouw beeld
SIGeDIS neemt de ontvangen bijdragen op in resultaat. Na verrekening van de kosten wordt 
het saldo van de financiering als “winst” toegewezen aan de “bestemde reserves” van het 
eigen vermogen.

Het Rekenhof merkt op dat de vzw dit saldo bezwaarlijk kan beschouwen als “verworven” 
en via de resultaatsverwerking kan opnemen in het eigen vermogen als “bestemde reser-
ves”. De vereniging voert immers enkel projecten uit in opdracht en ten dienste van de 
socialezekerheidsinstellingen, van wie ze de nodige financiële middelen ontvangt. De sa-
menwerkingsovereenkomsten tussen SIGeDIS en de financierende instellingen bevatten 
weliswaar onvoldoende financiële bepalingen over de jaarlijkse afrekening237. Een gebrek-
kige of ontbrekende regeling238 vormt echter geen reden om de overtollige middelen als 
eigen middelen te beschouwen. Het Rekenhof wijst in dit verband op artikel 5 van het ko-
ninklijk besluit dat jaarlijks239 de bijdrage van de FOD Sociale Zekerheid regelt. Dit artikel 
stipuleert uitdrukkelijk dat “SIGeDIS het niet gebruikte en/of het niet in haar meerjarenplan 
verantwoorde deel van de toelage dat uit de uitvoering van het project zou voortvloeien moet 
terugstorten aan de Schatkist”. Hieruit volgt dat SIGeDIS ingeval van overtollige liquiditei-
ten een schuld heeft t.o.v. de FOD Sociale Zekerheid en deze middelen niet kan opnemen in 
het eigen vermogen. De jaarrekening van de vzw biedt om die reden dan ook geen getrouw 
beeld van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van de vereniging.

Deze argumentatie wordt nog versterkt door het feit dat SIGeDIS geen beslissingsmacht 
heeft over de aangehouden liquiditeiten. De vereniging kan deze middelen slechts op korte 
termijn beleggen omdat ze voor de aanwending ervan afhankelijk is van de beslissingen 
van de betrokken instellingen of van de bevoegde ministers. Bovendien mag niet uit het 
oog worden verloren dat SIGeDIS een vzw is, waarbij ingeval van stopzetting, de activa niet 
kunnen terugkeren naar de leden240.

237 Het Rekenhof formuleerde in het verleden al de aanbeveling betere financiële bepalingen op te nemen in de sa-
menwerkingsovereenkomst met de RVp. Zie: Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, “RVp: Tegemoetkoming in de 
werkingskosten van de vzw’s SIGeDIS en Cimire”, p. 94.

238 Voor het project argo beschikt SigeDiS niet over een samenwerkingsovereenkomst met de RSZ. Door een gebrek 
aan afspraken over een jaarlijkse afrekening van de voorschotten en het aanhouden van reserves is er ook geen 
boekhoudkundige overeenstemming bij de diverse instellingen.

239 Koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toekenning van een toelage aan de vzw SigeDiS voor het jaar 2014.
240 Volgens artikel 33 van de op 27 september 2011 goedgekeurde statuten van de vzw wordt, ingeval van vrijwillige 

of gerechtelijke ontbinding, het netto-actief van de ontbonden vereniging besteed aan gelijkaardige door de alge-
mene vergadering aangeduide doelstellingen.
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Het aanhouden van de financiële middelen leidt er ook toe dat SIGeDIS jaarlijks een “taks 
tot vergoeding van successierechten”241 moet betalen op deze liquiditeiten. In 2012 en 
2013 betaalde de vzw respectievelijk 36.841,12 en 47.717,84 euro. Indien de middelen tijdig 
aan de financierende instellingen waren teruggestort, zou deze taks minimaal zijn geweest.

SIGeDIS zal n.a.v. deze vaststellingen de projecten op dit vlak herbekijken. De vereniging 
meent echter dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de wettelijk toegekende 
opdrachten (oprichting databank tweede pijler en Capelo) en de opdracht toegekend door 
de RVP en de RSZ (in onderaanneming) waarvoor er tot op heden geen duidelijk juridisch 
statuut is. Deze onduidelijkheid vloeit voort uit het feit dat Cimire vzw, de voorloper van 
SIGeDIS, nog steeds niet ontbonden is en, voor de overdracht van de taken naar de RVP en 
SIGeDIS, nog altijd wettelijke bepalingen ontbreken om alles formeel af te handelen.

4 Conclusies en aanbevelingen

De budgetten waarover SIGeDIS de voorbije jaren bij de opstart van de projecten beschikte, 
waren systematisch overraamd. Omdat de financiering gebaseerd is op een begroting die 
in de loop van het jaar niet werd herzien, leidde dit tot overtollige financiële middelen 
(26,6 miljoen euro eind 2013). Deze reserves worden nu geleidelijk aan afgebouwd (nog 
20,4 miljoen euro eind 2014) door onderfinanciering maar ook door de aanwending ervan 
voor projecten (Athena en de pensioenmotor) die tot op heden niet of met andere middelen 
werden gefinancierd.

SIGeDIS beschouwt de saldi op de projectfinancieringen ten onrechte als verworven en 
neemt deze verkeerdelijk op in het eigen vermogen als bestemde reserves. De jaarreke-
ningen van de vzw vertonen dan ook geen getrouw beeld van het vermogen, de financiële 
toestand en het resultaat van de vereniging.

Het ontbreken van duidelijke bepalingen over de financiële afrekening in de samenwer-
kingsovereenkomsten met de andere instellingen, kan bezwaarlijk een argument vormen 
voor de gevolgde handelwijze. SIGeDIS staat immers louter ten dienste van haar leden en 
ontvangt van hen de financiële middelen voor de uitvoering van de projecten. Ze moet die 
middelen beschouwen als werkingsmiddelen. Over de saldi heeft de vzw geen beslissings-
macht. SIGeDIS moet daarom de overtollige middelen terugstorten of als schuld opnemen 
in haar rekeningen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit m.b.t. de toe-
lage van de FOD Sociale Zekerheid.

De financiering van SIGeDIS moet nauwer aansluiten bij de realisaties, zodat de kost van de 
projecten wordt gedragen door de instellingen of diensten voor wie ze worden ontwikkeld. 
De vereniging moet zorgen voor de opmaak van een realistisch budget dat bovendien, bij 
belangrijke wijzigingen, in de loop van het jaar wordt aangepast.

241 een vzw moet jaarlijks bij het Registratiekantoor aangifte doen van de roerende en onroerende goederen die ze op 
1 januari van het aanslagjaar bezit. Deze taks (0,17 %) is volgens het Wetboek op de Successierechten (W. Succ.) 
verschuldigd op het geheel van de bezittingen van de vzw, zonder aftrek der lasten te rekenen vanaf de 1e januari 
die op de oprichtingsdatum volgt (artikelen 147-150 W. Succ).
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De financierende instellingen moeten voor elk project met SIGeDIS een samenwerkings-
overeenkomst sluiten met duidelijke afspraken over de financiering, de jaarlijkse afreke-
ning van de projecten en de terugstorting van financiële middelen zodat SIGeDIS deze 
correct in de rekeningen kan opnemen.
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RSZ: Detachering van 
werknemers in het kader van 
de  Europese regelgeving
De detachering van werknemers binnen de Europese Unie maakt gestaag opgang en past 
binnen het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitalen en personen. Een 
gedetacheerde werknemer blijft onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan de sociale 
zekerheid van het land van oorsprong (de detachering mag niet langer dan 24 maanden 
duren, er moet een organieke band blijven met een werkgever die hoofdzakelijk actief is in 
het land van oorsprong …).

De Belgische federale diensten voor sociale inspectie worden geconfronteerd met proble-
men van sociale fraude, oneerlijke concurrentie en zwartwerk. De procedure voor de be-
twisting van A1-formulieren waarbij onregelmatigheden worden vermoed, is het enige wet-
telijke middel om valse detacheringen te bestrijden.

Dankzij de Limosa-aangifte, de verplichte aangifte van elke buitenlandse indienstneming 
in België sinds 2007, heeft de RSZ een duidelijk zicht op de omvang en de aard van de de-
tacheringen.

In zijn Boek 2013 over de Sociale Zekerheid formuleerde het Rekenhof een reeks aanbeve-
lingen (p. 154-174). In zijn Boek 2014 gaf het een eerste opvolging van die aanbevelingen op 
31 mei 2014 (p. 173-176). In dit Boek schetst het de situatie op 31 mei 2015.

Aanbevelingen van het Boek 2013  
(p. 154-174) Stand van zaken op 31 mei 2015

gerichte controles voeren naar detacherings-
fraude. 

Door middel van datamining maakt de RSZ elke 
maand lijsten van mogelijke controledoelen 
op, die vervolgens aan de arrondissementscel-
len worden bezorgd. Op basis daarvan worden 
controles geselecteerd en geprogrammeerd. Op 
die manier kunnen de gespecialiseerde contro-
lediensten (sociale inspectie, inspectie van de 
RSZ, toezicht op de sociale wetten, arrondisse-
mentscellen) detacheringsfraude beter opspo-
ren (70 % vaststellingen van mogelijke fraude).

De ambitie om jaarlijks 1.500 controles te doen 
inzake detacheringsfraude moest wijken voor 
een meer gerichte selectie van controledoelen. 

De RSZ heeft overigens zijn dienst voor algeme-
ne inspectie gereorganiseerd door een directie 
Risicobeheer op te richten die gespecialiseerd 
is in fraude en onder meer sociale dumping.
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Systematisch nagaan of de 
 detacheringsvoorwaarden vervuld zijn indien bij 
ontbreken van het A1-formulier de procedure 
voor automatische onderwerping aan de Belgi-
sche sociale zekerheid wordt toegepast.

Het arrest van het Hof van Justitie van de eu-
ropese unie van 3 december 2014 staat toe dat 
België toezicht houdt op gedetacheerde bui-
tenlandse werknemers. indien zij niet beschik-
ken over het limosa-formulier waarmee de 
tewerkstelling vooraf wordt gemeld, moet de 
Belgische eindgebruiker hen bij de RSZ aange-
ven wil hij geen strafsanctie opgelegd krijgen. 
Het Hof van Justitie oordeelde dat die bepalin-
gen niet strijdig zijn met het principe van het vrij 
verrichten van diensten, in zoverre ze te verant-
woorden zijn “uit hoofde van de bescherming van 
een dwingende reden van algemeen belang, zoals 
de bescherming van de werknemers of de bestrij-
ding van sociale fraude”. Dit arrest opent nieuwe 
perspectieven inzake socialefraudebestrijding.

De A1-formulieren systematisch betwisten als 
er twijfel is over de geldigheid ervan en syste-
matisch een beroep doen op de andere fasen 
van de procedure voor de betwisting van A1-
formulieren als de bevoegde instellingen van 
het land van oorsprong niet antwoorden.

De administratieve commissie voor de coördi-
natie van de socialezekerheidsstelsels (dialoog 
en overleg op europees niveau) heeft een werk-
groep opgericht met deskundigen van de lidsta-
ten om de procedure voor het intrekken van A1-
formulieren te onderzoeken en te verbeteren.
ingevolge een onderzoek van de sociale in-
spectie naar gedetacheerde werknemers 
in België, heeft de Belgische Staat de zaak 
voorgelegd aan de administratieve commis-
sie. Die moet zich uitspreken over het intrek-
ken van A1-formulieren die zijn uitgegeven 
door een in gibraltar gevestigd portagebedrijf.
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RSZ: Financiering van de  sociale 
secretariaten en controle van 
transiterende bijdragen
De sociale secretariaten zijn instellingen die door de minister van Sociale Zaken zijn erkend 
en het exclusieve recht hebben de sociale bijdragen die de aangesloten werkgevers moeten 
betalen, te innen en door te storten aan de RSZ. Ze halen financiële inkomsten uit de beleg-
ging van de bijdragen van de aangesloten werkgevers, die via de rekeningen van de sociale 
secretariaten transiteren alvorens aan de RSZ te worden doorgestort.

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

In zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid formuleerde het Rekenhof een reeks aanbeve-
lingen (p. 137-142). In dit Boek schetst het de situatie op 31 mei 2015.

Aanbevelingen van het Boek 
2014 (p. 141-142)

Stand van zaken op 31 mei 2015

aan de sociale secretariaten vragen elke drie 
maanden een verslag te bezorgen over het 
bedrag en de belegging van de bijdragen, om 
beter te kunnen ramen hoe groot het financiële 
voordeel is dat zij halen uit de belegging van so-
ciale bijdragen die via hun rekeningen transite-
ren voordat ze aan de RSZ worden doorgestort.

er werd een werkgroep opgericht tussen de 
RSZ, de unie van Sociale Secretariaten en het 
instituut van de Bedrijfsrevisoren. De werk-
groep moet een eenduidig stramien uitwerken 
voor het toezicht, door de bedrijfsrevisoren, 
op de erkende sociale secretariaten. Daartoe 
moeten drie doelstellingen worden bereikt:

• een betere naleving van het boekhoudplan 
van de erkende sociale secretariaten, door 
een eenduidige weergave van de ontvang-
sten (bijdragen van de aangesloten werk-
gevers) en van de uitgaven. Specifieke ru-
brieken voor de inning van de bijdragen en 
voor de stortingen aan de RSZ zullen een 
beeld geven van de transiterende bedragen.

• een eenduidige weergave van het drie-
maandelijkse verslag over de transiterende 
bedragen en het bijbehorende rendement.

• een uniformisering van de beleggingsre-
gels: kortetermijnbeleggingen in euro, in 
instrumenten die een rating bieden die ver-
gelijkbaar is met die van de Belgische Staat.

De werkgroep is in juni 2015 bijeengeko-
men. een door de bedrijfsrevisoren op-
gesteld modelverslag is zo goed als klaar. 
De sociale secretariaten moeten het in-
tern goedkeuren tegen 15 september 2015.
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De reglementaire jaarlijkse intrest van 25 % per 
dag achterstal toepassen op de sociale secreta-
riaten indien ze tijdig ontvangen werkgeversbij-
dragen niet binnen de vooropgestelde termijn 
doorstorten aan de RSZ.

De RSZ past de jaarlijkse intrest van 25 % enkel 
toe indien de bijdragen globaal te laat worden 
doorgestort. Die globale doorstorting groe-
peert alle werkgevers per sociaal secretariaat 
voor de wettelijke termijnen. In 2014 vroegen 
twee gesanctioneerde secretariaten een vrij-
stelling aan, waarna het beheerscomité van de 
RSZ een werkgroep oprichtte om de problema-
tiek van de sancties te onderzoeken, evenals de 
vrijstellingsmodaliteiten. De RSZ vindt die 25 % 
een zware sanctie en overweegt mogelijkheden 
tot vrijstelling indien de achterstal gering is.
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RSZ: Toezicht op de sociale 
 secretariaten
Sociale secretariaten zijn erkende instellingen die door groepen van werkgevers zijn opge-
richt en als mandatarissen van die werkgevers optreden. Ze helpen de aangesloten werkge-
vers om hun sociale verplichtingen te vervullen. In ruil daarvoor genieten de sociale secre-
tariaten termijnen om de bijdragen van hun aangesloten leden aan de RSZ door te storten. 
Nagenoeg 90 % van de werkgevers is aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat. De 
RSZ voert verschillende soorten controles uit om na te gaan dat de sociale secretariaten 
hun opdracht tot een goed einde brengen. In de wet van 27 juni 1969 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders werd in 2009 een artikel 27 bis ingevoegd om de RSZ 
homogene controles te laten uitvoeren, met als doel een kwaliteitsbarometer in het leven te 
roepen om de prestaties van de sociale secretariaten te kunnen meten.

In zijn Boek 2013 over de Sociale Zekerheid formuleerde het Rekenhof een reeks aanbeve-
lingen (p. 121-134). In zijn Boek 2014 gaf het een eerste opvolging van deze aanbevelingen op 
31 mei 2014 (p. 177). In dit Boek schetst het de situatie op 31 mei 2015.

Aanbevelingen van het Boek 2013 
(p. 121-134) Stand van zaken op 31 mei 2015

een kwaliteitsbarometer invoeren om de presta-
ties van elk van de sociale secretariaten te kun-
nen meten.

Er is in 2014 geen vooruitgang geboekt in de 
besprekingen tussen de RSZ en de unie van So-
ciale Secretariaten over de finalisering en de va-
lidering van het project “kwaliteitsbarometer”.

in afwachting van de kwaliteitsbarometer en van 
de indicatoren, de gegevens van de inspectie be-
nutten (anomalieën vastgesteld bij de controle 
van de aangiften) om een overkoepelend beeld 
te hebben van de werking van de sociale secre-
tariaten en om gerichte controles te kunnen uit-
voeren.

er is geen globaal evaluatieverslag over de 
werking van de sociale secretariaten voor-
gesteld aan het beheerscomité van de RSZ.

een grondige analyse maken van de rekeningen 
van de sociale secretariaten om te controleren 
dat de termijnen voor het doorstorten van alle 
bijdragen aan de RSZ worden nageleefd.

er zijn gesprekken gevoerd over een striktere 
naleving van het boekhoudplan van de vzw’s. 
Zie in dat verband de opvolging van de audit 
over de financiering van de sociale secretaria-
ten en de controle van transiterende bijdragen.
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RSZ: Controle van de CO2-
bijdrage op bedrijfsvoertuigen
Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer voor an-
dere dan louter beroepsdoeleinden, moet hij een solidariteitsbijdrage storten aan de RSZ 
waarvan het bedrag is gekoppeld aan de CO2-uitstoot en aan het type brandstof van dat 
voertuig. Deze bijdrage is ongeveer gelijk aan een derde van de sociale bijdragen die die 
werkgever zou moeten betalen voor een loonsverhoging die overeenstemt met de catalo-
guswaarde van het voertuig gespreid over de gemiddelde gebruiksduur ervan.

De RSZ ondervindt problemen bij de identificatie van de werkgevers en de juistheid van de 
aangegeven bedragen om deze bijdrage te kunnen innen.242 243 

Aanbevelingen van het Boek 2014 
(p. 123-136) Stand van zaken op 31 juli 2015

Identificatie van de betrokken werkgevers en voertuigen

De nodige stappen blijven zetten bij de Commis-
sie voor de Bescherming van de Persoonlijke le-
venssfeer (Privacycommissie) opdat de RSZ toe-
gang zou krijgen tot de gegevens van de DiV en 
van de FOD Financiën, zoals wettelijk bepaald is 
sinds 2005.

In mei 2014 hebben de RSZ en de FOD Mobili-
teit en Vervoer een protocol gesloten dat het 
mogelijk maakt de gegevens van de DiV door 
te geven. De Privacycommissie had daartoe 
machtiging verleend. De technische uitwerking 
liep echter vertraging op omdat er zowel tech-
nici van de DiV, van Smals en van de KSZ aan 
moeten meewerken. In mei 2015 heeft de DIV 
wel al de gegevens over het eerste trimester 
van 2014 doorgegeven langs de vroegere weg. 
De RSZ is die gegevens nog aan het analyseren.

Tussen 2012 en mei 2015 werden de DMFA- en de 
DiV-gegevens dus niet gekruist. Daardoor daalde 
het bedrag aan rechtzettingen en sancties dat de 
RSZ oplegt, respectievelijk van 1.426.893 euro 
in 2012 naar 261.463 euro in 2014242 en van 
4.100.850 euro in 2012 naar 533.350 euro in 2014.

Bovendien daalden de geïnde CO2-bijdragen 
van 250,7 miljoen euro in 2012 naar 233 miljoen 
euro in 2014243. Dat is minder dan de jaarlijkse be-
grotingsdoelstelling die de regering bepaalde bij 
de hervorming van 2005 (256 miljoen euro aan te 
heffen bijdragen voor minstens 300.000 voertui-
gen). De geïnde bijdragen blijven teruglopen, hoe-
wel er meer voertuigen worden aangegeven bij 
de RSZ (gemiddeld 395.425 voertuigen in 2014).

242 Werkgroep van het beheerscomité van de RSZ, 27 februari 2015, Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen / forfai-
taire CO2-vergoeding, bijvoegsel bij document BC 26.345/B/Bis.

243 Beheerscomité van de sociale zekerheid, 16 maart 2015, 51e verslag aan de regering, begrotingscontrole 2015.
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Maatregelen treffen om de knelpunten te ver-
helpen bij de identificatie van werkgevers die 
gebruik maken van operationele leasing en het 
aantal voertuigen identificeren dat tot een vloot 
behoort.

De RSZ heeft niet het nodige gedaan om over 
de Renta-gegevens (over leasingwagens) te 
kunnen beschikken in afwachting van het mo-
ment waarop de Kruispuntbank voor de voer-
tuigen operationeel zal zijn. De RSZ kan dus 
nog steeds niet alle werkgevers identificeren 
die via operationele leasing bedrijfswagens 
ter beschikking stellen van hun personeel (die 
wagens zijn dan ingeschreven op naam van de 
leasingmaatschappij). De RSZ had in 2006 noch-
tans erkend dat die gegevens essentieel waren 
om de CO2-bijdrage goed te kunnen innen.244

In zijn Boek 2014 stelde het Rekenhof boven-
dien een belangrijk verschil vast tussen het 
aantal voertuigen dat behoorde tot firma’s die 
door de FOD mobiliteit en Vervoer waren ge-
identificeerd, en het aantal voertuigen waarop 
de CO2-bijdrage werd geheven. De controles 
die de RSZ instelde en die nog altijd volgens 
dezelfde methodologie verlopen, geven de 
dienst nog altijd niet de garantie dat dat verschil 
louter schuilt in de vlootvoertuigen (voertui-
gen voor strikt beroepsmatig gebruik), waar-
op geen solidariteitsbijdrage wordt geheven.

als grote verschillen blijken uit de kruising van 
gegevens van de DFma en van de DiV, nagaan 
of de uitzondering op het wettelijk vermoeden 
van het privégebruik van het voertuig door de 
werknemer gerechtvaardigd is.

Omdat de gegevens van de DmFa en van de 
DiV niet gekruist worden, kan de RSZ derge-
lijke verschillen niet systematisch opsporen. 
De verificatie van de verantwoording van de 
uitzondering is nochtans vervat in de alge-
mene controles van de inspectie. Volgens de 
RSZ zal de gegevenskruising opnieuw star-
ten zodra de technische problemen bij het 
overzenden van de gegevens zijn opgelost.

Het uitwisselen van informatie met de FOD Fi-
nanciën organiseren over voordelen van alle 
aard in de vorm van voertuigen, om niet-aange-
geven voertuigen op te sporen of incoherenties 
in de DmFa.

De RSZ heeft stappen in die zin ondernomen in 
het kader van een globaal project voor informa-
tie-uitwisseling met de FOD Financiën. er is niet 
gepreciseerd wanneer dat project klaar moet zijn.

De controles opdrijven op basis van een risico-
analyse.

De RSZ is van plan een “werkgeverspro-
fiel” te maken in een context van voorspel-
lende analyse. Dat een voertuig niet wordt 
aangegeven en/of dat de CO2-bijdrage niet 
wordt betaald, zal als parameter fungeren 
en meespelen bij het bepalen van dat profiel.

een protocol sluiten zodat de RSZ toegang krijgt 
tot de gegevens van de DiV (die niet meer langs 
een andere weg beschikbaar zullen zijn) en van 
Renta, wanneer de Kruispuntbank van de voer-
tuigen operationeel zal zijn.

er werd geen protocol gesloten.
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De wettelijkheid herzien van de administra-
tieve instructie 2014/02, die afwijkt van de wet 
tot invoering van de CO2-bijdrage wanneer het 
voertuig dat ter beschikking van de werknemer 
wordt gesteld, een utilitair voertuig is.

Artikel 13 van de wet van 20 juli 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake sociale zaken maakt 
voortaan een onderscheid tussen gewone en 
utilitaire voertuigen. De zogeheten utilitaire 
voertuigen (lichte vrachtauto’s, in de zin van 
artikel 65 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen) ontsnappen aan de solidariteits-
bijdrage, tenzij er sprake is van privégebruik. 
Voor utilitaire voertuigen is er geen vermoe-
den van privégebruik, maar dat kan wel wor-
den vastgesteld door de inspectiediensten.

Juistheid van de aangegeven bedragen

De wijze van aangifte van de bijdragen herzien 
en vereenvoudigen door ze te vervangen door 
een automatische berekening per voertuig in 
de DmFa. Die automatisering zou de controle 
vergemakkelijken en incoherente bedragen ver-
mijden.

De wijze van aangifte is niet gewijzigd.

Algemene aanbeveling

gezien de complexe situatie van de solidariteits-
bijdrage en het aantal actoren, deze wettelijke 
regeling evalueren om ze te toetsen aan de be-
oogde doelstellingen. 
Het verlies aan inkomsten voor het globaal Be-
heer van de werknemers werd voor 2013 op 
meer dan 413 miljoen euro geraamd.

De wettelijke regeling werd nog niet geëvalueerd. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2014 dat 
de CO2-sanctie voor werkgevers die de so-
lidariteitsbijdrage niet aangeven, door het 
hoge bedrag eigenlijk een strafsanctie is.

244

244 Beheerscomité van de RSZ, 17 februari 2006, Verschuldigde solidariteitsbijdrage voor het privégebruik van be-
drijfsvoertuigen – evaluatie van de acties die de RSZ heeft ondernomen vanaf 15 juni 2005, document BC 24.320/i.
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RSVZ: Opvolging van het 
beleid tegen sociale fraude bij 
zelfstandigen
De overheid heeft steeds meer aandacht voor de aanpak van fraude in de sociale zekerheid. 
Zo heeft ze sinds 2008 gerichte maatregelen genomen om laattijdige en fictieve aansluitingen 
bij de sociale zekerheid van de zelfstandigen te voorkomen en op te sporen. Het Rekenhof 
heeft in 2014 de rol van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
(RSVZ) bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van fraudemaatregelen onderzocht. Het 
onderzoek bracht een aantal lacunes aan het licht en leidde tot een aantal aanbevelingen die 
werden opgenomen in zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid (p.147-157).

Aanbevelingen Boek 2014 (p. 155-156) Stand van zaken op 31 mei 2015

Bij de beleidsvoorbereiding een coherente en een-
vormige werkwijze hanteren, bv. door de werk-
groep “Sociale fraude en betere invordering van de 
bijdragen” binnen het Algemeen Beheerscomité 
van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (aBC) 
systematisch bij de voorbereiding te betrekken.

Het actieplan 2015 van de koepel So-
ciale Fraude van het RSVZ defini-
eert vier strategische doelstellingen:

1. toezien op de aanpassing van de regel-
geving gericht op de bescherming van 
het sociaal statuut tegen misbruiken.

2. garanderen dat de werkprocedu-
res inzake fraude worden aange-
past aan de operationele realiteit.

3. De expertise en permanente oplei-
ding van de verschillende fraudeacto-
ren over de instelling heen verzekeren.

4. een rapporteringstool installeren. 

Deze strategische doelstellingen 
gaan gepaard met acties die wor-
den opgevolgd via een boordtabel.
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245 246 247

De verworven kennis wordt doorgegeven 
aan de werkgroep “Sociale fraude en betere 
invordering van de bijdragen” van het ABC 
die regelmatig vergadert. Zo worden op dit 
moment de procedures aga245 en aFa246 aan-
gepast. Hiermee samenhangend werden 
ook enkele wijzigende wetsontwerpen247 ter 
advies aan de werkgroep voorgelegd.

Periodiek een algemene risicoanalyse laten uitvoe-
ren door de verschillende diensten van het RSVZ, 
via de koepel Sociale Fraude. Daarbij het belang 
van elk risico (frequentie, financiële gevolgen, 
kosten voor het RSVZ en voor de socialeverzeke-
ringsfondsen) zo nauwkeurig mogelijk afwegen 
tegenover al bestaande maatregelen. Voor nieuwe 
maatregelen meetbare doelstellingen bepalen en 
realistische schattingen opstellen van de mogelijke 
baten en kosten. De verschillende voorwaarden 
om de maatregelen te realiseren en de risico’s die 
de goede uitvoering beletten of beperken, op voor-
hand uitklaren.

Om de strijd tegen het misbruik van het so-
ciaal statuut aan te sturen, steunt de koepel 
Sociale Fraude op vaststellingen in concrete 
dossiers, die de operationele diensten van 
het RSVZ hem aanleveren. Dankzij de ex-
pertise die op die manier binnen de koepel 
werd opgebouwd, kunnen de risico’s be-
ter worden geïdentificeerd en de werkpro-
cedures onmiddellijk worden aangepast. 

Het RSVZ geeft hierbij aan dat nieuwe ge-
gevensstromen werden geïdentificeerd en 
gebruikt. Zo kunnen dossiers worden behan-
deld van verzekerden die zich na een schrap-
ping door de dienst aFa bij andere sociale-
verzekeringsfondsen aansluiten. Daarnaast 
heeft het RSVZ de aFa- en aga-procedures 
onderworpen aan sterkte- en zwakteanaly-
ses, die tot de voorgestelde wetswijzigingen 
(zie hoger) hebben geleid. Het RSVZ heeft 
die voorstellen ook budgettair geanalyseerd. 

Om de kwaliteit van de beslissingen te ver-
beteren, gaat het RSVZ na of het mogelijk 
is de dossiers te behandelen naargelang van 
de prioriteit ervan. Die prioriteit zou wor-
den bepaald op basis van fraude-indicaties, 
voornamelijk verkregen door de kruising met 
gegevens van oa. de OCmW ’s en Famifed. 

Het RSVZ geeft aan dat het moeilijk blijft ob-
jectief in te schatten wat de geldelijke voor-
delen van de maatregelen zijn en wijst op de 
onmogelijkheid het effect (de vermindering 
van fraude) te meten. Hij heeft ondertussen 
wel een kostenanalyse van de werking van de 
dienst aFa geprogrammeerd in het kader van 
een werklastmeting tegen november 2015.

245 administratieve geldboeten/amendes administratives.
246 Affiliations fictives/fictieve aansluitingen.
247 Voor de fictieve aansluitingen zouden in artikel 50, §  2, 2° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de bestaande 
voorwaarden veranderen, in het geval van een zelfstandige eu-burger, voor de inschrijving van een verblijf van 
langer dan drie maanden. in plaats van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met onderne-
mingsnummer en bewijs van aansluiting bij een socialeverzekeringskas voor zelfstandigen, zou een uniek attest, 
bepaald bij ministerieel besluit, worden opgelegd. Voor de administratieve boetes zou in artikel 17bis, §  1bis de 
bepaling worden weggelaten die de administratieve boete in het geval van fictieve aansluiting slechts oplegt wan-
neer de betrokken persoon zijn hoofdverblijfplaats niet in België heeft, om de eenvoudige reden dat de betrokken 
personen in de praktijk zich meestal wel inschrijven met een hoofdverblijfplaats in België en zo de boete ontlopen.
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Voor het opvolgen van de verschillende doelstel-
lingen en de impact van de maatregelen op zijn 
begroting aangepaste rapporteringslijnen (tussen 
de diverse betrokken actoren) en adequate rap-
porteringssystemen uitwerken. Het plan verder uit-
voeren om voor die opvolging af te stappen van de 
huidige, weinig aangepaste opvolgingssystemen 
en het elektronisch dossier te veralgemenen (geba-
seerd op het huidige e-dossier). Voor de ontwikke-
ling van dat project en van de daarbij aansluitende 
toepassingen (zoals een centraal datawarehouse 
voor de rapportering) in de begroting voldoende 
middelen opnomen. intussen wel de nodige maat-
regelen nemen om de huidige rapportering perfor-
manter te maken.

Het RSVZ verwijst naar twee projec-
ten, momenteel in de analysefase, die in 
2017 moeten zijn gerealiseerd: de  integratie 
van het  e-dossier in Sequoia248 en de 
 parallelle ontwikkeling van het project 
mouseion249. De te exploiteren gegevens 
zullen vanaf dan in deze twee nieuwe in-
formaticaomgevingen beschikbaar zijn. 
Hierdoor worden aanpassingen aan het be-
staande e-dossier niet meer ondersteund.  

Sinds juli 2014 is er ook een nieuwe elek-
tronische uitwisseling van de gegevens in 
de aansluitingsverklaring en de vragenlijst 
over de beroepsactiviteit tussen de socia-
leverzekeringsfondsen en de dienst aFa. 
Sinds april 2015 beschikt de dienst AGA over 
een eigen module voor zijn opdrachten.  

Om een betere beveiliging van de gegevens 
in de huidige gebruikte excel-bestanden te 
waarborgen, worden de statistische gege-
vens gecentraliseerd op de intranetsite van 
de koepel Sociale Fraude, die toegankelijk 
is voor alle fraudeactoren binnen het RSVZ. 
Daarnaast worden de gegevens ook onder-
worpen aan data cleansing-procedures250.

meer gedetailleerde informatie verzamelen over 
de effecten van de individuele fraudemaatrege-
len (bv. over het aantal besliste en geïnde boeten, 
het aantal geschrapte aansluitingen, het aantal 
gevallen van geschorste of teruggevorderde ge-
zinsbijslagen), de realisatie van de doelstellingen, 
de ingezette middelen en de impact van de maat-
regelen op de begroting. aan de hand van die in-
formatie het beleid evalueren en bijsturen, bv. als 
blijkt dat het effect van een maatregel te beperkt is 
ten opzichte van de ingezette middelen of als door 
te beperkte middelen een achterstand ontstaat bij 
de behandeling van de dossiers. De regering, de 
minister en/of het College voor de Strijd tegen de 
Fiscale en Sociale Fraude moeten de normen voor 
de rapportering vastleggen.

De statistische gegevens zijn centraal be-
schikbaar en worden op verzoek aan de 
bevoegde overheden gerapporteerd. 

uit de analyse van de gegevens door het 
RSVZ blijkt dat het aantal ingediende dos-
siers niet daalt en dat het percentage schrap-
pingen van fictieve aansluitingen stabiel 
blijft. Het beheer van de administratieve 
boetes is wel verbeterd dankzij de integra-
tie van de module aga in het e-dossier, 
maar wacht nog op de wettelijke aanpas-
singen met betrekking tot het criterium van 
de woonplaats. De voorgestelde wijzigin-
gen zullen een beslissende invloed hebben 
op de voor 2016 te verwachten resultaten.

248 Het project Sequoia heeft o.a. tot doel een nieuw verwijzingsrepertorium uit te bouwen, dat voor alle beschikbare 
informatie over een zelfstandige of een vennootschap zal aangeven waar die informatie wordt bijgehouden (intern 
of extern). Binnen Sequoia wordt ook een geïntegreerde set van databases uitgebouwd. naast de ontwikkeling 
van nieuwe toepassingen kunnen hierin ook bestaande toepassingen worden geïntegreerd.

249 Het project mouseion heeft tot doel het algemeen beheer van de RSVZ-gegevens te optimaliseren door één cen-
traal rapporteringssysteem uit te bouwen op basis van die nieuwe databases. De ontwikkeling van dit strategisch 
project loopt dan ook parallel met het project Sequoia.

250 Data cleansing is het proces van opsporing en correctie (of verwijdering) van beschadigde of onjuiste records uit 
een record set, tabel of database.
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Over de realisatie van de fraudemaatregelen, de 
financiële weerslag (kosten en baten) ervan en de 
impact ervan op het bereiken van de (maatschap-
pelijke) doelstellingen rapporteren aan de betrok-
ken beleidsactoren (aBC, College, minister en par-
lement).

Het RSVZ geeft de expertises en analyses 
door aan het aBC, waarin de voornaam-
ste vertegenwoordigers van het stelsel 
van de zelfstandigen en van de bevoegde 
ministers en staatssecretarissen zetelen.

Het RSVZ gaat zo nodig ook in op de moni-
toringverzoeken vanwege de overheid, zoals 
dit al gebeurt voor de staatssecretaris voor 
de Bestrijding van de Sociale Fraude (o.a. de 
strijd tegen de frauduleuze detacheringen 
opgenomen in het actieplan van de regering).
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RVP: Evaluatie van het 
pensioen “intern recht” voor 
grens- en seizoenwerknemers
Een Belgische grens- of seizoenwerknemer heeft voor zijn grens- of seizoenarbeid recht op 
een pensioen “intern recht”. Dit Belgische internrechtpensioen wordt berekend op basis van 
de loopbaan in België en van de loopbaan als grens- of seizoenwerknemer alsof die laatste 
loopbaan ook in België plaatsvond. Als de som van het zuiver binnenlandse Belgische pensi-
oen en het buitenlandse pensioen lager is dan het internrechtpensioen, dan betaalt de Belgi-
sche staat het verschil in de vorm van een aanvulling. Die aanvulling wordt niet gedekt door 
enige bijdrage en is onder andere afhankelijk van de hoogte van het buitenlands pensioen. De 
regelgeving die op het moment van het onderzoek van het Rekenhof in 2013 gold, bevatte een 
aantal onvolkomenheden en leidde tot steeds hogere uitgaven door de veranderende maat-
schappelijke context. Zo hadden besparingen op pensioenen in de buurlanden – bijvoorbeeld 
door het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd – een hogere uitgave in België tot ge-
volg. Een grondige evaluatie en bijsturing van dit specifieke pensioenstelsel drong zich dan 
ook op.

Tijdens de audit in 2013 werd ook vastgesteld dat door de invoering van een nieuwe beta-
lingssoftware begin 2012 de RVP niet meer in staat was om op korte termijn informatie aan 
te leveren over de uitgaven intern recht (Boek 2013 p. 109-116).
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Aanbevelingen Boek 2013  
(p. 115 -116) Stand van zaken op 1 juni 2015

ervoor zorgen dat de uitbetaalde aanvullingen 
opnieuw op een eenvoudige manier kunnen 
worden opgevolgd.

De RVP kan de uitbetaalde aanvullin-
gen opvolgen (zie opvolging in Boek 
2014 over de Sociale Zekerheid, p.183).

Samen met de politieke beleidsmakers, het 
internrechtpensioen grondig evalueren en 
bijsturen, o.m. in het licht van de maatschap-
pelijke evoluties.

Het ‘intern recht’ is hervormd251 en zal uitdoven.  
Sinds 1 januari 2015:

• leidt een vermindering van het buitenlandse 
pensioen enkel tot een hogere aanvulling op 
het Belgische pensioen als die vermindering 
een gevolg is van een wijziging van de in aan-
merking genomen verzekeringstijdvakken;

• wordt de aanvulling enkel nog toege-
kend aan wie vóór 2015 periodes heeft als 
grens- of seizoenswerknemer en vóór 1 de-
cember 2015 de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt of voldoet aan de voorwaarden 
om een vervoegd rustpensioen te krijgen;

• houdt de berekening van de aanvulling 
ook rekening met de aanvullende voor-
delen die iemand in het buitenland op-
bouwde als grens- of seizoenswerknemer;

• moet betrokkene voor de periodes van 
grens- of seizoensarbeid toekenning van 
zijn buitenlands wettelijk pensioen vra-
gen en dit pensioen moet betaalbaar zijn. 
Verzaking aan het buitenlands pensioen 
impliceert verzaking aan de aanvulling. 

251 Wet van 15 mei 2014 betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensi-
oen van hun langstlevende echtgenoot en programmawet van 19 december 2014, art. 198 t.e.m. art. 202.
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RVA: Onterechte  
werkloosheidsuitkeringen  
te financieren door de  
uitbetalingsinstellingen
De RVA verifieert de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen door de uitbetalingsin-
stellingen en aanvaardt ze, verwerpt ze of schakelt ze uit. Bedragen die de RVA definitief 
heeft verworpen of uitgeschakeld, moeten de uitbetalingsinstellingen zelf invorderen. Die 
definitief verworpen en uitgeschakelde bedragen houden een financieel risico in. Ze moe-
ten immers ter beschikking staan in de opdrachtenboekhouding van de uitbetalingsinstel-
lingen.

Uit de financiële analyse van de uitbetalingsinstellingen is gebleken dat het risico reëel is 
dat een uitbetalingsinstelling over onvoldoende middelen beschikt om op termijn de defi-
nitief verworpen en uitgeschakelde bedragen te blijven financieren. Daardoor kan de RVA 
worden geconfronteerd met niet-invorderbare bedragen bij vereffening ingeval een uitbe-
talingsinstelling zijn activiteit zou stopzetten of insolvabel zou worden (Boek 2014 over de 
Sociale Zekerheid p. 89-92).

Aanbeveling
Boek 2014 (p. 91) Stand van Zaken op 15 juli 2015

De nodige garanties inbouwen om de rekening-
courant te kunnen vereffenen ingeval een uitbe-
talingsinstelling zijn activiteit zou stopzetten of 
insolvabel zou worden.

De RVA heeft het engagement om het fi-
nancieel risico dat de RVA loopt bij de fi-
nanciering van de sociale uitkeringen inge-
schreven in artikel 44 van het ontwerp van 
nieuwe bestuursovereenkomst 2016-2018.

Tijdens de zitting van 8 mei 2014 heeft de RVA 
een voorstel tot borgstelling gedaan aan het 
beheerscomité. een nota met de gedetailleer-
de principes van de borgstelling, voorbereid in 
een werkgroep en door de administratie, zal 
worden voorgelegd aan het beheerscomité 
van 1 oktober 2015. Het is de bedoeling om 
de nieuwe procedure te starten vanaf 2016.
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RVA: Omvang van de 
teruggevorderde uitkeringen
De RVA wordt geconfronteerd met een sterke toename aan terug te vorderen uitkeringen. 
De informatie die daarover openbaar wordt gemaakt, is onvoldoende transparant, onder 
meer wat de inbaarheid van die vorderingen betreft (Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, 
p. 83-88).

Aanbeveling
Boek 2014 (p. 87-88) Stand van Zaken op 30 juni 2015

tot uiting brengen van de problematische invor-
dering van een groot deel van de onverschuldig-
de uitkeringen vanuit het principe van voorzich-
tigheid in de rekeningen van de RVa. Volgens 
de boekhoudkundige voorschriften moeten 
immers provisies worden aangelegd voor ver-
liezen, minderwaarden en lasten die, hoewel ze 
nog niet definitief zijn verwezenlijkt, reeds als 
waarschijnlijk kunnen worden beschouwd.

In artikel 56 van het ontwerp van nieuwe be-
stuursovereenkomst 2016-2018 gaat de RVA het 
engagement aan om de problematische invorde-
ring van een groot deel van de onverschuldigde 
uitkeringen vanuit het principe van de voorzich-
tigheid in de rekeningen van de RVa tot uiting te 
brengen. In het najaar van 2015 zal hiertoe een 
principenota worden geactualiseerd en gefinali-
seerd met de regels die hiervoor moeten worden 
toegepast. Deze nota zal worden voorgelegd 
aan het beheerscomité. Het is de bedoeling 
deze regels toe te passen vanaf boekjaar 2016.

aanpassen van het administratief beheer van 
de vorderingen. een goed inzicht in het normaal 
te verwachten terugbetalingspatroon is immers 
noodzakelijk, zowel door de tijd als naargelang 
van de verschillende groepen debiteuren.

aan de hand van die informatie kan de RVa in 
zijn jaarverslagen ook een vollediger en consis-
tenter beeld schetsen over de teruggevorderde 
uitkeringen, bv. wat betreft het onderscheid tus-
sen werkelijk onverschuldigde en provisioneel 
verschuldigde uitkeringen.

In het najaar van 2015 zal een nieuw boekings-
schema worden uitgewerkt voor de aparte ver-
werking van de terugvorderingen van provisi-
onele uitkeringen die de RVa heeft uitbetaald 
in afwachting van een vergoeding door het 
FSO. er zal een onderscheid worden gemaakt 
tussen de boeking van het vastgesteld recht 
en de boeking van de invorderingen. De toe-
passing ervan is gepland vanaf boekjaar 2016.
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RSZPPO: Nieuwe 
pensioenfinanciering voor 
de provinciale en plaatselijke 
besturen
Door de toenemende pensioenlast van de provinciale en plaatselijke besturen, de tekorten 
en de invloed daarvan op de reserves van het pensioenstelsel, trad in 2012 een nieuw fi-
nancieringsmechanisme in werking. Het is gesteund op een ruimere solidariteit en een bij-
komende responsabilisering van de besturen. De responsabiliseringsfactuur voor 2012 be-
droeg 154,44 miljoen euro en trof 33 % van de aangesloten besturen.

De RSZPPO past de nieuwe financieringsregels toe, maar neemt niet alle wettelijke bepa-
lingen in acht. Een aantal tekortkomingen is het gevolg van het gebrek aan duidelijke richt-
lijnen en aan een doeltreffende interne controle. Door een onvoldoende toepassing van de 
wettelijke bepalingen kon in totaal 6,33 miljoen euro niet worden gefactureerd.

Verwacht wordt dat de basisbijdragen en de responsabiliseringsfactuur de komende jaren 
zullen blijven toenemen. De duurzaamheid van de financiering zal bijgevolg in belangrijke 
mate afhankelijk worden van de budgettaire draagkracht van de besturen (Boek 2014 over 
de sociale zekerheid, p. 103-114).

Aanbevelingen van het Boek 2014
(p.108-114) Stand van zaken op 24 juli 2015

• De interne controle verhogen om de 
juistheid van de cijfergegevens te verze-
keren en voldoende verantwoording te 
kunnen afleggen over de loonmassa’s en 
de daarop betrekking hebbende basis-
bijdragen.

• ervoor zorgen dat het gesolidariseerd 
pensioenfonds alle ontvangsten en uit-
gaven bevat die in de wet van 24 okto-
ber 2011 zijn opgesomd. Om de trans-
parantie in de rekeningen te verhogen, 
zou het bovendien aangewezen zijn de 
ontvangsten in te delen volgens artikel 
10 van de wet van 24 oktober 2011.

• De wettelijke bepalingen naleven bij de 
berekening van de responsabiliserings-
bijdrage, zodat die correct wordt gefac-
tureerd en geïnd.

De RSZPPO bevestigt voldoende internecontrole-
maatregelen te hebben genomen voor de bereke-
ning van de in aanmerking te nemen bijdragen en 
loonmassa’s. Hij is van plan de ontvangsten volgens 
de wet te gaan uitsplitsen vanaf het boekjaar 2016.

In september 2014 valideerde het beheerscomité de 
voorgestelde responsabiliseringscoëfficiënt 2013. 
Het aspect “responsabilisering” werd op gestructu-
reerde wijze opgenomen in de rapportering aan het 
beheerscomité over de facturering. De RSZPPO pre-
ciseert dat de berekening van de responsabilisering 
werd gewijzigd op grond van de aanbevelingen van 
het Rekenhof, wat voor het eerst effect zal hebben 
in 2015 (berekening van de responsabilisering 2014).
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De evolutie van de reservefondsen op trans-
parante wijze opnemen in de rekeningen zo-
dat duidelijk wordt welke beschikbare fond-
sen nog kunnen worden aangewend voor de 
toekenning van een korting op de bijdragen.

De twee fondsen (het reservefonds van de vroe-
gere pool 1 en het amortisatiefonds) zijn af-
zonderlijk opgenomen in de balans en de 
waardering ervan werd gecorrigeerd met te-
rugwerkende kracht op de rekeningen 2013.

in verband met de reserves van de niet-aan-
gesloten besturen: de provisie herzien en de 
berekening uitvoeren volgens de betalings-
regels van het beheerscomité, met uitslui-
ting van de niet-gerealiseerde meerwaarde. 
Deze reserve moet worden afgezonderd van 
de overige reserves.

Het deel voor de niet-aangesloten besturen wordt 
sinds 2012 buiten de boekhouding opgevolgd.

De RSZppO is van plan de “reserve” beoogd in artikel 
5, §  4, vanaf boekjaar 2015 af te zonderen in zijn balans.

De te verwachten pensioenlasten zo nauw-
keurig mogelijk ramen opdat de besturen 
hun meerjarenplanning en hun financieel 
beleid er op adequate wijze op kunnen af-
stemmen. 

De RSZPPO heeft de besturen een si-
mulatie bezorgd van de pensioenlas-
ten die ze tot 2020 zouden moeten dragen.

Voor de lange termijn wordt een project (Exsys-
pen) beoogd, maar de concretisering daarvan 
loopt vertraging op omdat de RSZPPO er her-
vormingen in wil opnemen die ter studie liggen.





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

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