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Samenvatting

176e Boek – deel II:
Boek 2019
over de Sociale Zekerheid
Deel I

Budgettaire en financiële toestand 2018

Het Rekenhof geeft in het eerste hoofdstuk van dit deel I een overzicht van de begrotingsontvangsten en -uitgaven van de sociale zekerheid in 2018 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2019 heeft
bezorgd, en vergelijkt ze met 2017 en 2016.
In 2018 sloot de sociale zekerheid het begrotingsjaar af met een voorlopig saldo van -15,7 miljoen
euro, tegenover 943,3 miljoen euro in 2017.
De geconsolideerde ontvangsten bedroegen 98.519,3 miljoen euro, d.i. 2,18 % meer dan in 2017.
In 2018 bedroegen de geconsolideerde uitgaven 98.535 miljoen euro (+ 3,20 % tegenover 2017).
Het grootste deel daarvan (89,51 %) werd besteed aan prestaties aan de sociaal verzekerden
(o.a.pensioenen, geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid), die stegen
met 3,44 %.
De pensioenuitgaven stegen met 4,11 % door de toename van het aantal pensioengerechtigden
en van het gemiddelde uitgekeerde pensioenbedrag. De werkloosheidsuitgaven daalden met
7 %, vooral door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen en rechthebbenden
in de stelsels van de werkloosheid met bedrijfstoeslag en het tijdskrediet. De uitgaven voor arbeidsongeschiktheid stegen met 7,09 %, vooral doordat het aantal vergoede uitkeringsdagen
toenam.
Net als in de voorgaande jaren was het kassaldo van de RSZ-Globaal Beheer gedurende het jaar
overwegend negatief. Het bedroeg op 31 december 2018 -1.216 miljoen euro. Het RSVZ-Globaal
Beheer had op 31 december 2018 2.104,4 miljoen euro beschikbare middelen (+9,01  %). De Globale Beheren van de RSZ en het RSVZ hebben daarnaast op 31 december 2018 nog obligatieportefeuilles en reservefondsen voor respectievelijk 7.363,2 miljoen euro en 5.349,2 miljoen euro.
In hoofdstuk 2 van deel I worden eerst de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven getoetst
aan de ramingen van de aangepaste begroting van 2018. Vervolgens worden de maatregelen
toegelicht die de regering bij de opmaak van de initiële en de aangepaste begroting 2018 heeft
genomen om de uitgaven te beperken en bijkomende ontvangsten te realiseren. Ook een aantal
regeringsmaatregelen die zorgen voor minder ontvangsten of meer uitgaven, worden toegelicht.
Al die maatregelen moesten 636,5 miljoen euro opbrengen; de gekende weerslag bedraagt momenteel echter 147,3 miljoen euro. In een derde punt wordt aandacht besteed aan de verwezenlijkingen in de strijd tegen de sociale fraude. Op basis van de informatie die aan het Rekenhof
werd meegedeeld, stelt het stelt vast dat de methode om het rendement van de maatregelen in
de strijd tegen de sociale fraude te monitoren, het moeilijk maakt de weerslag per maatregel te
berekenen.

6

Tot slot behandelt hoofdstuk 3 van deel I de uitgaven voor prestaties voor de overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Daaruit blijkt dat de OISZ nog tijdelijk
voor rekening van de deelstaatentiteiten uitgaven beheren voor prestaties inzake werkgelegenheid, gezondheidszorg en gezinsbijslag. In 2018 bedragen die uitgaven 11.640,3 miljoen euro.

Deel II Financieel Beheer en rekeningen van de OISZ
Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ en op onderzoeken die te maken hebben met het financieel beheer van de OISZ.
Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen van
de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Het Rekenhof stelt vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen nog steeds onvoldoende
worden nageleefd. Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de
OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen. Voor de rekeningen 2018 kan het Rekenhof daar nu dus nog geen uitspraak over doen. Op 31 juli 2019 had het
de rekeningen 2017 van geen enkele instelling ontvangen. Ook de rekeningen 2016 van negen
instellingen, de rekeningen 2015 van vier instellingen en de rekeningen 2014 van twee instellingen werden nog niet ontvangen. Voor de jaren 2013 en 2012 zijn de rekeningen van één instelling
nog niet ontvangen.
Op 31 juli 2019 hadden de beheersorganen van acht van de dertien instellingen hun rekeningen
2018 alvast opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) moet zijn rekeningen 2016 en
2017 nog opstellen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) nog zijn
rekeningen voor de jaren 2015, 2016 en 2017. De laattijdige afsluiting van die rekeningen verhindert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de sociale zekerheid in de rekeningen
van de Staat.
OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie
In 2017 heeft het Gemeenschappelijk Auditcomité (GAC) voor de OISZ de werking van de interne-auditdiensten onderzocht aan de hand van de auditplannen en de jaarverslagen en van
de zelfevaluaties die de interne-auditdiensten op zijn vraag hebben uitgevoerd. Het GAC heeft
daarbij ook aanbevelingen geformuleerd. In 2018 legde het GAC in zijn werkzaamheden de klemtoon meer op de methodologische ondersteuning van die interne-auditdiensten. Die werkten via
het Platina-netwerk van de interne-auditdiensten van de OISZ een gezamenlijke methode uit
om auditplannen op te stellen en uitgevoerde audits op te volgen. De methode werd vervolgens
aangepast aan aanbevelingen van het GAC en door het GAC goedgekeurd.
Met de steun van het GAC willen de interne-auditdiensten in 2019 onder meer die gemeenschappelijke methodologische leidraad en de kwaliteitsbewaking verder uitbouwen.
OISZ: relatie met Smals vzw en rapportering over de verrichtingen
In 2018 gaven de openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) 197,2 miljoen euro uit aan
informaticatoepassingen van Smals vzw. Een deel van die uitgaven gebeurt in de vorm van voorschotten, waarmee Smals vzw onder andere voorzieningen aanlegt.
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Het Rekenhof heeft onderzocht of de OISZ in hun boekhouding en de bijlage bij de jaarrekening
volledige en juist informatie geven over de verrichtingen met Smals vzw. Het beveelt aan de bijlage bij de jaarrekening uit te breiden tot andere vormen van financiering dan de voorschotten
en de voorzieningen. Ook vraagt het dat structurele maatregelen worden genomen om de overdracht van voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door Smals te beperken.
RIZIV: beheer van de internationale overeenkomsten
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) de opbrengsten en kosten voor de geneeskundige verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten beheert en in de boekhouding verwerkt. Het stelt vast dat de rekeningen van het RIZIV geen getrouw beeld geven van de vorderingen op en de schulden aan de
buitenlandse organen en dat de vorderingen en schulden op de balans overgewaardeerd zijn. Het
beveelt het RIZIV aan zijn boekingswijze aan te passen. Ook beveelt het de dienst Internationale
Relaties van het RIZIV aan zijn procedurebeschrijving aan te passen aan de huidige werking binnen die dienst.

Deel III Andere thema’s van de sociale zekerheid
In deel III komen specifieke thema’s in verband met de sociale zekerheid aan bod.
Famifed: voorbereiding van de splitsing
Doordat de zesde staatshervorming de gezinsbijslagen aan de deelentiteiten heeft overgedragen, wordt Famifed, het federale agentschap dat de gezinsbijslagen uitbetaalde, gesplitst. Het
Rekenhof onderzocht welke maatregelen Famifed heeft genomen om op basis van het koninklijk
besluit tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten aan de deelentiteiten, die splitsing administratief-boekhoudkundig te verwerken. Het onderzocht ook wat de
impact is van de splitsing op een aantal financiële stromen.
Het Rekenhof stelt vast dat de internebeheersingsmaatregelen van die processen kunnen worden verbeterd en dat de omzetting van het koninklijk besluit nog verder boekhoudkundig moet
worden opgevolgd. Famifed heeft methodes uitgewerkt om de overdrachten in de rekeningen
2018 en 2019 te boeken. Het Rekenhof beveelt aan deze verrichtingen goed te documenteren.
Voor de roerende goederen moet Famifed een afstemming maken tussen de boekhouding en de
fysieke inventarissen, de activa die zijn overgedragen aan de werknemers en de buitengebruikstellingen. Het bedrag van de compensatieregeling voor het onroerend goed bestemd voor de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kon niet worden onderbouwd en is gebaseerd op
een politiek akkoord.
Een nieuw opgerichte vzw, Orint, is belast met de vereffening van Famifed. De kosten van de
vereffening worden verdeeld onder de vier deelentiteiten op basis van het aantal kinderen van
0 tot 18 jaar.
Famifed en Orint vzw: werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten
Door de zesde staatshervorming nemen de deelentiteiten het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen over van Famifed, dat gesplitst en vereffend wordt. Een nieuw opgerichte vereniging zonder winstoogmerk moet die vereffening begeleiden: het Interregionaal Orgaan voor de
Kinderbijslag (Orint).
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Het Rekenhof stelt vast dat de splitsing en vereffening gepaard gaan met onvoldoende functiescheidingen en afbakeningen van verantwoordelijkheden.
Orint werd laattijdig opgericht. De statuten bevatten een aantal onduidelijkheden. De boekhouding is nog niet opgestart en de vzw heeft geen bankrekening om de financiële transacties met
de deelentiteiten in hoofde van zijn maatschappelijk doel af te wikkelen.
FPD: beheer van de wijzigingen van de pensioenregelgeving
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FPD het wetgevingsproces en de uitvoering beheert van
de hervorming van de eenheid van loopbaan en van de wet betreffende de harmonisering van
het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen. Ook controleerde het Rekenhof de uitvoering van die laatste wet.
Het Rekenhof stelde vast dat een datum van inwerkingtreding die te kort volgt op de goedkeuring van een wijziging in de regelgeving, leidt tot:
• uitstel van moderniseringsprojecten om het beheer van de FPD te verbeteren;
• bijkomende kosten voor de invoering van de wijziging;
• vertraging bij het onderzoek van de dossiers die binnen het toepassingsdomein van die wijziging vallen.
Daarom beveelt het Rekenhof aan meer gebruik te maken van de bestuursovereenkomst om de
hervormingen te plannen en realistische data van inwerkingtreding vast te leggen.
De FPD gebruikt een geschikte methodologie en aangepaste tools voor het projectbeheer. De
risico’s worden echter onvoldoende nauwkeurig opgevolgd en er wordt te weinig over gecommuniceerd. Bovendien is niet geweten hoeveel de projecten kosten, aangezien alleen de werkdagen
van de informatici worden geregistreerd.
Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de FPD verschillende procedures en tools gebruikt voor zijn
werkzaamheden naargelang van het stelsel (werknemers of ambtenaren) en naargelang van het
taalstelsel.
De minister van Pensioenen gaat niet akkoord met de aanbevelingen.
Thematische audits: overzicht publicaties 2018-2019
In juli 2019 publiceerde het Rekenhof een verslag over de vergoedingsprocedure en de financiering van het Fonds Sluiting Ondernemingen.
In februari 2018 publiceerde het een verslag over het voorkomen en opsporen van onterechte
betalingen inzake uitkeringen voor volledig werklozen.
In september 2018 publiceerde het Rekenhof een verslag over de controle op de ziekenfondsen.

Deel IV Opvolging van aanbevelingen 2017-2018
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

eHealth-platform

eHealth

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s

Fedris

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Famifed

Federale Pensioendienst

FPD

Fonds Sluiting Ondernemingen

FSO

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 Sociale Zekerheid

RSZ

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSVZ

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RIZIV

(*)

DIBISS werd op 1 januari 2017 ontbonden. Zijn opdrachten werden verdeeld over Famifed, de FPD en de RSZ.
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Deel I van het Boek 2019 over de Sociale Zekerheid handelt over de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid. Het gaat daarbij om de verrichtingen die worden
beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Sinds 2016 behandelt
dit Boek ook de ontvangsten en uitgaven van de overheidspensioenen1. De uitgaven voor de
sociale bijstand2 vallen daarentegen buiten het kader van dit Boek.
De sociale zekerheid omvat verschillende stelsels.
Het stelsel van de werknemers is van toepassing op personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een werkgever uit de overheidssector of uit de privésector en
in sommige gevallen ook op de ambtenaren. Het omvat de volgende takken:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

1

2
3

4
5

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

De wet van 18 maart 2016 heeft het beheer van de overheidspensioenen sinds 1 april 2016 toevertrouwd aan de
Federale Pensioendienst. Voor de pensioenverrichtingen van HR Rail en de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) is dat het geval vanaf 1 januari 2017. Zie: wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en
het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “Pensioenen” van de lokale en
provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname
van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels.
Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag en de tegemoetkomingen aan
gehandicapten.
Tot 31 december 2018 beheerde Famifed de uitgaven voor de gezinsbijslag van de werknemers en de ambtenaren
voor rekening van de gemeenschappen en gewesten (zie ook hoofdstuk 3 in deel I). Sinds 1 januari 2019 hebben
de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de betaling van de
gezinsbijslag overgenomen en beheert Famifed alleen nog de gezinsbijslag voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zie ook de artikelen “Famifed: voorbereiding van de splitsing” en “Famifed en
Orint vzw: werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten” in deel 3 van dit Boek.
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.
Zoals bij de werknemers en de ambtenaren beheerde Famifed de uitgaven tot 31 december 2018 voor rekening van
de gemeenschappen en gewesten. Zie ook hierboven, voetnoot 3.
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Zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen werd een globaal
financieel beheer ingevoerd, waarbij de RSZ en het RSVZ de ontvangsten centraliseren en
verdelen over de OISZ die de verschillende takken beheren6. Omdat in de verzekering voor
geneeskundige verzorging sinds 2008 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer en de uitgaven van het RSVZ-Globaal Beheer, nemen de
begrotingsverslagen en de uitvoeringsrapporteringen (die het Rekenhof als uitgangspunt
neemt voor dit Boek) het RIZIV-Geneeskundige Verzorging afzonderlijk op, naast de twee
Globale Beheren.
De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:
•
•
•
•
•

het stelsel van de overzeese sociale zekerheid;
het stelsel van de zeevarenden;
het stelsel van het statutair personeel van de provinciale en plaatselijke besturen;
de verrichtingen van de overheidspensioenen;
de andere stelsels, zoals het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen, de uitgaven voor
de sociale Maribel7 en de uitgaven voor loopbaanonderbreking8 beheerd door de RVA.

Deel I van dit Boek besteedt aandacht aan de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2018 en aan de vergelijking van de begroting 2018 met de (voorlopige) realisaties.
Hoofdstuk 1 geeft toelichting bij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven. De toelichting behandelt de evolutie bij de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging,
de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen. In hoofdstuk 2 komt de uitvoering van de begroting 2018 van die verschillende stelsels aan bod en wordt ingegaan
op de regeringsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de beoogde begrotingsresultaten worden gerealiseerd. Ook de ontwikkelingen op het vlak van de strijd tegen de sociale
fraude worden in dit hoofdstuk behandeld. Tot slot geeft hoofdstuk 3 een overzicht van de
uitgaven voor prestaties die door de zesde staatshervorming zijn overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten die in 2018 nog worden beheerd door de OISZ.
Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de initiële en aangepaste begroting voor 20189 en van de uitvoeringsgegevens voor 2016, 2017 en 2018 die de FOD Sociale
Zekerheid in juli 2019 heeft bezorgd.

6
7
8
9

In het kader van het globaal financieel beheer worden de RSZ en het RSVZ aangeduid als “RSZ-Globaal Beheer” en
“RSVZ-Globaal Beheer”.
Het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) de non-profitsector via de
creatie van bijkomende arbeidsplaatsen.
De uitgaven voor loopbaanonderbrekingen door federale ambtenaren zijn sinds 1 januari 2017 opgenomen in de
uitgaven buiten Globaal Beheer.
Voor de initiële begroting: Parl. St. Kamer, 20 oktober 2017, DOC 54 2688/001, Begrotingen van ontvangsten
en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018, Algemene toelichting; voor de aangepaste begroting: Parl. St. Kamer,
27 april 2018, DOC 54 3035/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar
2018, Algemene toelichting.
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Hoofdstuk 1

Evolutie van de ontvangsten
en uitgaven 2016-2018
Dit hoofdstuk geeft toelichting bij de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitgaven
van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen voor de jaren 2016 tot
2018. De cijfers voor 2016 en 2017 zijn dezelfde als die in het Boek 2018 over de Sociale Zekerheid. De cijfers voor 2018 zijn de voorlopige uitvoeringsgegevens die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2019 heeft bezorgd. Ze zijn niet gebaseerd op officiële rekeningen. Het Rekenhof
zal later de definitieve, individuele rekeningen van de OISZ controleren.
Alle cijfers zijn opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde rechten.
De cijfers in de tabellen en grafieken zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat de overdrachten
tussen de verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in
de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging) geneutraliseerd
zijn.

1

Begrotingssaldo 2016-2018

In 2018 bedragen de ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 98.519,3 miljoen euro
en de uitgaven 98.535 miljoen euro. Het voorlopige begrotingssaldo voor 2018 bedraagt
-15,7 miljoen euro tegenover 943,3 miljoen in 2017 en -997,4 miljoen euro in 2016. Het resultaat in 2018 wordt verklaard door de grotere stijging van de uitgaven (+3,20 %) dan die
van de ontvangsten (+2,19 %). Bij de uitgaven wordt de evolutie vooral verklaard door de
stijging, met 3,44 %, van de uitgaven voor prestaties. Voor de ontvangsten uit bijdragen
bedroeg de stijging 2,50 %.
De evolutie van het begrotingssaldo 2017 tegenover 2016 van zijn kant is het gevolg van de
grotere stijging van de ontvangsten (+4,55 %) dan die van de uitgaven (+2,42 %).

2

Ontvangsten 2016-2018

2.1
Overzicht
De ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen zijn tussen 2016 en 2018 gestegen met 6.293,0 miljoen euro (+6,82 %).
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Tabel 1 – Geconsolideerde ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
2016

Evolutie
2017-2016 ( %)

2017

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

Bijdragen

57.357,3

59.517,8

3,77

61.008,2

2,50

Dotaties en toelagen van
de overheden

20.537,1

18.834,6

-8,29

18.103,6

-3,88

Alternatieve financiering
door de Staat

9.783,5

13.649,8

39,52

14.762,6

8,15

Andere ontvangsten

4.548,4

4.419,9

-2,83

4.644,9

5,09

92.226,3

96.422,1

4,55

98.519,3

2,18

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
De stelsels van sociale zekerheid hebben in 2018 61.008,2 miljoen euro aan bijdragen geïnd,
d.i. 61,93 % van de ontvangsten. Die bijdragen worden aangevuld met middelen van de overheid (dotaties van de Staat, toelagen van de gewestelijke overheden en alternatieve financiering: 32.866,3 miljoen euro of 33,36 %) en met andere inkomsten (4.644,9 miljoen euro
of 4,71 %). Het gaat daarbij bv. om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (RSZ),
de opbrengsten uit beleggingen, de heffingen op de omzet van geneesmiddelen (RIZIVGeneeskundige Verzorging).
2.2

Bijdragen

Tabel 2 – Socialezekerheidsbijdragen (in miljoen euro)
2016

2017

Evolutie
2017-2016 ( %)

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

RSZ-Globaal Beheer

47.171,3

48.995,7

3,87

49.961,7

1,97

RSVZ-Globaal Beheer

4.301,7

4.391,0

2,08

4.485,7

2,16

RIZIV – Geneeskundige
Verzorging

1.165,6

1.220,6

4,72

1.281,5

4,99

Stelsels buiten Globaal
Beheer

193,2

194,1

0,47

408,1

110,25

4.525,5

4.716,4

4,22

4.871,2

3,28

57.357,3

59.517,8

3,77

61.008,2

2,50

FPDOverheidspensioenen
Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
De ontvangsten uit bijdragen zijn tussen 2016 en 2018 met 3.650,9 miljoen euro gestegen
(+6,37 %). Dat is vooral het gevolg van een toename van de ontvangsten die de RSZ-Globaal
Beheer heeft geïnd.
Die stijging is voor een groot deel het gevolg van de overschrijding van de spilindex in
2017 en 2018, waardoor de lonen voor de werknemers en de ambtenaren zijn gestegen (en
bijgevolg ook de bijdragen voor de RSZ-Globaal Beheer en het stelsel van de overheidspensioenen). De evolutie van de spilindex beïnvloedt ook de eigen ontvangsten van het
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RIZIV-Geneeskundige Verzorging, omdat die bestaan uit de inhouding van 3,55 % op de
pensioenen. Bij de zelfstandigen zijn de ontvangsten niet rechtstreeks gekoppeld aan de
indexering.
Naast de impact van de indexering is de stijging bij de RSZ (+2.790,4 miljoen euro of +5,92 %)
ook het gevolg van een toename van het aantal tewerkgestelde personen (uitgedrukt in
eenheden). Op 31 december 2018 lag dat aantal 3 % hoger dan op 31 december 201610. De
verlaging van de werkgeversbijdrage door de taxshift 11 heeft de stijging van de ontvangsten
in 2018 wat afgeremd.
De ontvangsten uit bijdragen van het RSVZ-Globaal Beheer stegen met 184 miljoen euro tussen 2016 en 2018 (+4,28 %). De sociale bijdragen nemen jaar na jaar toe, hoewel de taxshift12
het bijdragepercentage verlaagd heeft (-0,5 % in 2017 en -0,5 % in 2018). Die evolutie vloeit
onder meer voort uit de maatregelen die werden getroffen om de gestorte sociale bijdragen
beter te laten overeenstemmen met de economische realiteit van de zelfstandige13.
De toename van de ontvangsten uit bijdragen van de stelsels buiten Globaal Beheer wordt
voornamelijk verklaard doordat de FOD Sociale Zekerheid de gegevens van het FSO in deze
stelsels integreert sinds 2018 (292,7 miljoen euro).
De ontvangsten uit bijdragen voor overheidspensioenen14 stegen met 345,7 miljoen euro
(+7,64 %) tussen 2016 en 2018. De toename vloeit grotendeels voort uit de bijdragen voor het

10 De RSZ meet het aantal tewerkgestelde personen op de laatste dag van het kalenderkwartaal. Volgens de RSZ
waren op 31 december 2018 3.933.000 mensen aan het werk, tegenover 3.818.492 mensen op 31 december 2016.
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Jaarverslag 2018, Sociaal-economische barometer, www.onssrszlss.
fgov.be/nl.
11 Op 1 april 2016 daalde de werkgeversbijdrage van 24,82 % tot 22,65 %. Sinds 1 januari 2018 bedraagt die nog
19,88 %.
12 In het kader van de taxshift waartoe de regering besliste, daalde het bijdragepercentage progressief van 22 % in
2015 tot 20,5 % in 2018 (wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en
koopkracht).
13 De berekening van de sociale bijdragen werd gewijzigd vanaf 1 januari 2015: de sociale bijdragen worden sindsdien jaarlijks berekend op basis van de inkomsten van het jaar zelf, en niet langer op basis van de inkomsten van
drie jaar daarvoor (wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen
voor zelfstandigen en koninklijk uitvoeringsbesluit van 24 januari 2014). Daarnaast verlaagde de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen het drempelbedrag voor de sociale bijdragen voor beginnende zelfstandigen en legde hij nieuwe drempelbedragen voor de
sociale bijdragen vast.
14 De FPD beheert verschillende stelsels voor overheidspensioenen:
•
de pensioenen ten laste van de Schatkist (stelsel van de overheidssector);
•
de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten;
•
de arbeidsongevallenrenten;
•
de pensioenen van de personeelsleden van de NMBS;
•
de rustpensioenen van de personeelsleden van de parastatale instellingen die tot de consolidatieperimeter
van de federale Staat behoren en van de gemeenschappen en de gewesten die zijn aangesloten bij het
pensioenstelsel van de wet van 28 april 1958;
•
de pensioenen die de FPD beheert en uitbetaalt voor rekening van besturen of voorzorgsinstellingen;
•
de pensioenen van vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die
zijn aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;
•
het Fonds voor de Pensioenen van de Federale Politie.
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Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 15. In 2018 bedroegen die 2.308,0 miljoen euro. Dat is 196,8 miljoen euro meer (+9,32 %) dan in 2016. De
responsabiliseringsbijdrage steeg met 115,7 miljoen euro (+46,75 %) tussen 2016 en 2018 tot
363,1 miljoen euro (+71,7 miljoen euro (+28,99 %) in 2017 en +43,9 miljoen euro (+13,77 %)
in 2018). De basisbijdrage nam minder toe (+73,6 miljoen euro, d.i. +4,13 %). Ze bedroeg
1.855,7 miljoen euro in 2018.
De ontvangsten uit bijdragen die werden ingehouden op het loon van de personeelsleden
van de NMBS bedroegen 209,1 miljoen euro in 2018. Dat is 2,3 miljoen euro minder (-1,10 %)
tegenover 2016. De vermindering van het aantal statutaire personeelsleden leidt tot een
langzame maar structurele daling van de ontvangsten die op de wedden worden ingehouden.
In 2018 heeft de RSZ-Globaal Beheer 81,89 % van de bijdragen geïnd. De Federale Pensioendienst (stelsel overheidspensioenen) inde 7,99 % en het RSVZ-Globaal Beheer 7,35 %. Het
RIZIV en de stelsels buiten Globaal Beheer inden de resterende 2,77 %.
2.3
Tussenkomsten van de federale en gewestelijke overheden
In 2018 kregen de stelsels van sociale zekerheid 32.866,2 miljoen euro (33,36 % van de ontvangsten) van de federale overheid en de deelentiteiten. Daarvan komt 31.346,3 miljoen euro
(95,38 %) van de Staat, in de vorm van dotaties en overdrachten van fiscale ontvangsten (alternatieve financiering). Het saldo, 1.519,9 miljoen euro (4,62 %), zijn terugbetalingen door
de deelentiteiten.
2.3.1

Dotaties van de Staat en toelagen van de deelentiteiten

Tabel 3 – Evolutie van de dotaties en toelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Evolutie
2017-2016 ( %)

2017

8.071,3

6.622,7

-17,95

5.605,4

-15,36

Gewone dotatie van de
Staat

6.494,6

1.958,3

-69,85

2.079,6

6,19

Evenwichtsdotatie van
de Staat

0,0

3.202,3

2.109,1

-34,14

Toelagen van de
deelentiteiten

1.576,7

1.462,1

-7,27

1.416,7

-3,11

RSVZ-Globaal Beheer

1.412,7

370,1

-73,80

369,2

-0,24

Gewone dotatie van de
Staat

1.412,7

370,1

-73,80

369,2

-0,24

Evenwichtsdotatie van
de Staat

0,0

0,0

RSZ-Globaal Beheer

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

2016

0,0

15 Om hun pensioenen te financieren, storten deze besturen een basiswerkgeversbijdrage aan de RSZ. De besturen
met een pensioenlast die meer bedraagt dan de opbrengst van de basisbijdrage, storten een bijkomende ‘responsabiliseringsbijdrage’. De persoonlijke bijdrage van 7,5 % voor de financiering van de overlevingspensioenen wordt
ook gestort aan de RSZ. De RSZ draagt die bijdragen vervolgens over aan de FPD.
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2016
Stelsels buiten Globaal
Beheer

2017

Evolutie
2017-2016 ( %)

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

284,8

580,4

103,79

540,2

-6,93

284,8

434,7

52,63

437,0

0,53

0,0

145,7

103,2

-29,17

Dotatie van de Staat voor
de overheidspensioenen

10.768,3

11.261,4

4,58

11.588,8

2,91

Totaal

20.537,1

18.834,6

-8,29

18.103,6

-3,88

Gewone dotatie van de
Staat
Toelagen van de
deelentiteiten

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
De RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, de stelsels buiten Globaal Beheer en
het stelsel van de overheidspensioenen ontvingen in 2018 samen 18.103,6 miljoen euro aan
staatsdotaties en toelagen van de deelstaatentiteiten. Dat is 3,88 % minder tegenover 2017.
De dotaties van de twee Globale Beheren bestaan uit:
•
•

een basisdotatie die jaarlijks wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex
en de vergrijzing van de bevolking;
een evenwichtsdotatie die ervoor moet zorgen dat de begroting van het Globaal Beheer
van de werknemers en het Globaal Beheer van de zelfstandigen 16 in ESR-termen in evenwicht is17.

De nieuwe financieringsregeling voor de sociale zekerheid, die van toepassing is sinds 2017 18,
heeft geleid tot een verschuiving van middelen van de dotaties van de Staat naar de alternatieve financiering. Die verschuiving verklaart dat de gewone dotaties van de Staat aan de
RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer in 2017 met respectievelijk 4.563,3 miljoen euro en 1.042,6 miljoen euro daalden tegenover 201619. In 2018 werd de gewone dotatie
aan de RSZ-Globaal Beheer met 121 miljoen euro verhoogd ter aanvulling van de financiering van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen
door het stelsel van de werknemers20.
In 2018 financierde nagenoeg twee derde van het bedrag van de dotaties en toelagen (64,02 %)
de overheidspensioenen. Vijf stelsels voor overheidspensioenen die de FPD beheert, worden
gefinancierd via een dotatie die is bestemd om het verschil te dekken tussen de eigen ontvangsten en de uitgaven. De pensioenen van de overheidssector vormen de voornaamste
16 Omdat het stelsel van de zelfstandigen geen tekort heeft, kreeg het geen evenwichtsdotatie in 2016-2018.
17 Bij de opmaak van de initiële begroting wordt een voorlopig bedrag bepaald. Het definitieve bedrag, dat wordt
vastgesteld na afloop van het begrotingsjaar, houdt rekening met een aantal elementen, zoals de bijdrage tot de
realisatie van de begrotingsdoelstellingen (= begrotingsmaatregelen) en de effecten van de strijd tegen de sociale
fraude (artikelen 23 en 24 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale
zekerheid).
18 Wet van 18 april 2017.
19 De evenwichtsdotatie voor de RSZ-Globaal Beheer in 2017 compenseerde die daling niet volledig.
20 Volgens het koninklijk besluit van 23 april 2018 tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers moet de RSZ-Globaal Beheer in 2018,
2019 en 2020 telkens 121 miljoen euro aan dat pensioenfonds betalen.
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begunstigde (10.428,5 miljoen euro in 2018), daarna volgt het pensioenstelsel van de NMBS
(952,3 miljoen euro). De dotaties en toelagen stegen met 820,6 miljoen euro (+7,62 %) tussen 2016 en 2018, en sneller in 2017 (+493,1 miljoen euro) dan in 2018 (+327,4 miljoen euro).
De RSZ-Globaal Beheer ontving 30,96 % van de dotaties en de toelagen, het RSVZ-Globaal
Beheer 2,04 % en de stelsels buiten Globaal Beheer 2,98 %.
2.3.2 Alternatieve financiering door de Staat
De ontvangsten uit alternatieve financiering zijn tussen 2016 en 2018 gestegen met
4.979,1 miljoen euro (+50,89 %). Dat is het gevolg van de hervormde financiering van de
sociale zekerheid vanaf 2017 (zie hierboven). Die ging gepaard met een concentratie van de
alternatieve financiering bij de twee Globale Beheren21. Bij de hervorming is ook het aantal
financieringsbronnen beperkt tot de btw en de roerende voorheffing22.
Tabel 4 – Alternatieve financiering door de Staat (in miljoen euro)
2016
RSZ-Globaal Beheer

2017

Evolutie
2017-2016 ( %)

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

6.299,6

11.523,6

82,93

12.458,6

8,11

Btw

4.061,2

8.893,1

118,98

9.635,5

8,35

Roerende voorheffing

1.820,7

2.630,5

44,48

2.823,1

7,32

Andere bronnen

417,7

0,0

-100,00

0,0

RSVZ-Globaal Beheer

692,4

2.126,2

207,08

2.304,0

8,36

Btw

551,1

1.542,5

179,89

1.674,1

8,53

Roerende voorheffing

111,6

583,7

423,03

629,9

7,92

29,7

0,0

-100,00

0,0

2.791,5

0,0

-100,00

0,0

9.783,5

13.649,8

39,52

14.762,6

Andere bronnen
Andere stelsels
Totaal

(*)

8,15

Tot en met 2016 werden ook bedragen toegekend aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging en de RVA (voor de financiering van de tewerkstellingsopdrachten, buiten het Globaal Beheer).

(*) 

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
De alternatieve financiering bestond in 2018 uit 11.309,6 miljoen euro (76,61 %) aan opbrengsten van de btw en voor 3.453 miljoen euro (23,39 %) aan opbrengsten van de roerende
voorheffing. Van de ontvangsten krijgt de RSZ-Globaal-Beheer 84,39 % en het RSVZ-Globaal Beheer 15,61 %.

21 Voor een bespreking van de hervorming van de alternatieve financiering, zie Rekenhof, “Alternatieve financiering van de Sociale Zekerheid door de Staat”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2017, p. 67-71,
www.rekenhof.be.
22 Als de middelen van de btw of de roerende voorheffing niet toelaten alle bedragen te betalen, mogen ook middelen
worden vooraf genomen van de opbrengst uit accijnzen op tabak (artikelen 7 en 14 van de wet van 18 april 2017).
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3

Uitgaven 2016-2018

In 2018 bedroegen de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 98.535,0 miljoen euro.
3.1

Overzicht

Tabel 5 – Geconsolideerde uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
2016
Prestaties

Evolutie
2017-2016 ( %)

2017

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

82.913,5

85.260,3

2,83

88.194,8

3,44

Werkingskosten

2.185,9

2.212,7

1,23

2.221,8

0,41

Andere uitgaven

8.124,3

8.005,8

-1,46

8.118,4

1,41

93.223,7

95.478,8

2,42

98.535,0

3,20

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
De stelsels van sociale zekerheid hebben in 2018 89,51 % van de uitgaven besteed aan de
betaling van prestaties.
3.2

Prestaties

Grafiek 1 – Evolutie van de uitgaven voor prestaties, per soort (in miljoen euro)
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Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
De evolutie van de uitgaven voor prestaties (behalve die voor de terugbetaling van de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging) wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de evolutie van de gezondheidsindex en van het aantal uitkeringsgerechtigden
en de welvaartsenveloppe. Door de overschrijding van de spilindex zijn de uitkeringen
in juni 2016, juni 2017 en september 2018 telkens met 2 % verhoogd.
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3.2.1 Uitgaven voor pensioenen
De pensioenuitgaven stegen met 3.716,8 miljoen euro tussen 2016 en 2018. Twee derde van
die toename betreft de werknemerspensioenen.
Tabel 6 – Evolutie van de pensioenuitgaven (in miljoen euro)
Evolutie
2017-2016 ( %)

2017

24.064,9

25.233,2

4,85

26.467,0

4,89

3.505,8

3.664,3

4,52

3.802,4

3,77

Overheidspensioenen

14.882,7

15.451,4

3,82

15.900,8

2,91

Totaal

42.453,4 44.348,9

4,46 46.170,2

4,11

Pensioenen - Werknemers
Pensioenen - Zelfstandigen

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

2016

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019
Pensioenen - Werknemers
De werknemerspensioenen stegen met 2.402,1 miljoen euro tussen 2016 en 2018. In 2017 was
de toename van de pensioenuitgaven met 1.168,3 miljoen euro vooral merkbaar bij de rustpensioenen (+5,95 %). Ze vloeit voort uit de stijging van het gemiddelde jaarlijkse bedrag
van de toegekende rustpensioenen23 en uit de nettostijging van het aantal begunstigden
(+45.000 eenheden, d.i. +2,59 %).
De toename van de uitgaven met 1.233,8 miljoen euro in 2018 vloeit ten belope van 675,4 miljoen euro voort uit de stijging van het gemiddelde pensioenbedrag24 en uit de nettostijging
van het aantal gepensioneerden (+65.733 eenheden). Die laatste stijging wordt verklaard
door de hervorming van het vervroegd pensioen: sommige personen die van plan waren
met pensioen te gaan in 2017, hebben dat moeten uitstellen tot 2018 door de verhoging van
de leeftijd vanaf wanneer vervroegd pensioen kan worden aangevraagd. De rest van de
toename vloeit voort uit de indexering (+384 miljoen euro), uit de pensioenbonus (+25 miljoen euro), uit de kosten voor de welvaartsenveloppe (+66 miljoen euro) en uit diverse
andere factoren.
Pensioenen - Zelfstandigen
De zelfstandigenpensioenen stegen met 296,6 miljoen euro tussen 2016 en 2018 doordat het
gemiddelde pensioenbedrag en het aantal begunstigden toenamen.
Overheidspensioenen
De overheidspensioenen stegen met 1.018,1 miljoen euro tussen 2016 en 2018: met 568,7 miljoen euro in 2017 en met 449,4 miljoen euro in 2018. De vertraagde toename van de pensioenuitgaven in 2018 wordt enerzijds verklaard doordat de prestaties vroeger werden
geïndexeerd in 2017 (in juni) dan in 2018 (in september), en anderzijds door de pensioenperequatie25 in 2017.

23 Dit bedrag steeg van 13.529 euro voor mannen en van 7.833 euro voor vrouwen in 2016 tot respectievelijk
13.800 euro en 8.149 euro in 2017.
24 Het gemiddelde jaarlijkse bedrag van de rustpensioenen bedroeg in 2018 14.092 euro voor mannen en 8.499 euro
voor vrouwen.
25 De prestaties van elk pensioenstelsel werden aangepast rekening houdend met de nieuwe verworven voordelen
van de werknemers van de sector.
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De rustpensioenen en de overlevingspensioenen van de overheidssector beliepen
12.067,2 miljoen euro in 2018. Ze stegen met 728 miljoen euro tegenover 2016 (+6,42 %). De
rustpensioenen van leerkrachten (6.710,9 miljoen euro in 2018) vertegenwoordigden 61,8 %
van die uitgaven. Ze namen toe met 252,4 miljoen euro in 2017 (+4 %) en met 179,6 miljoen euro in 2018 (+2,75 %). Naast de vertraging van het groeipercentage tussen 2016-2017 en
2017-2018, wat te maken had met het moment in het jaar waarop de pensioenen werden geïndexeerd, hadden de hervormingen van de voorwaarden in verband met de duur van de
loopbaan en in verband met de minimumleeftijd om met pensioen te mogen gaan, meer
impact in 201826.
In het stelsel van de NMBS bedroegen de rustpensioenen 963,5 miljoen euro in 2018. Ze
namen toe met 89,4 miljoen euro (+10,22 %) tegenover 2016. De jaarlijkse groei bedroeg
6,65 % in 2017 en 3,35 % in 2018. Naast dezelfde vertraging van het groeipercentage tussen
2016-2017 en 2017-2018 die verband hield met het moment in het jaar waarop de pensioenen
werden geïndexeerd, begonnen de hervormingen van de voorwaarden in verband met de
duur van de loopbaan en in verband met de minimumleeftijd om met pensioen te mogen
gaan, effect te sorteren in 2018, hoewel sommige bepalingen27 niet van toepassing zijn op
de NMBS.
Tot slot bedroegen de uitgaven voor rust- en overlevingspensioenen in het stelsel van het
gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 1.759,9 miljoen euro in 201828. Ze namen toe met 168,1 miljoen euro (+12,06 %) tegenover 2016. Op
31 december 2018 waren er 79.693 begunstigden van de uitbetaalde rust- en overlevingspensioenen, d.i. een stijging met 7.334 (+10,14 %) tegenover 1 januari 2016 (72.359). De entiteiten of instellingen die bij dit fonds aangesloten zijn, werden minder beïnvloed door de
hervormingen dan andere stelsels. Voor sommige categorieën van gepensioneerden (personeel van gemeentebesturen, medisch personeel) zijn de preferentiële tantièmes nog steeds
van toepassing.
3.2.2 Uitgaven voor geneeskundige verzorging
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedroegen in
2018 25.066,6 miljoen euro, een stijging met 6,21 % (1.465,9 miljoen euro) tegenover 2016.
De volgende tabel geeft de procentuele stijging voor vijf grootste groepen van verstrekkingen. In 2018 vertegenwoordigen zij 83,20 % van de uitgaven.

26 De hervormingen waren niet van toepassing op de leerkrachten die een verlof opnamen voorafgaand aan hun pensioen en voor wie de pensioendatum dus was vastgelegd volgens de vroegere bepalingen.
27 Afschaffing van de preferentiële tantièmes en verhoging van de pensioenleeftijd.
28 Naast de uitgaven voor prestaties die hier besproken worden, doet het gesolidariseerde pensioenfonds van de
provinciale en plaatselijke besturen nog andere uitgaven, zoals de pensioenen die worden betaald door voorzorginstellingen of de uitgaven voor het eindeloopbaanstelsel bij de lokale politie. Zie punt 3.3 – Andere uitgaven.
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Tabel 7 – Evolutie van de uitgaven voor sommige verstrekkingen van geneeskundige verzorging
(in miljoen euro)
Evolutie
2017-2016 ( %)

2017

Artsen

7.873,2

8.045,4

2,19

8.276,8

2,88

Ziekenhuizen

5.255,1

5.414,1

3,03

5.561,1

2,72

Farmaceutische verstrekkingen

4.638,8

4.863,7

4,85

5.168,4

6,26

Verpleegkundigen

1.425,7

1.478,7

3,72

1.526,2

3,21

916,5

918,5

0,22

958,4

4,34

3.491,4

3.527,6

1,04

3.575,7

1,36

23.600,7

24.248,0

2,74

25.066,6

3,38

Tandartsen
Andere uitgaven
Totaal

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

2016

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens RIZIV
De rubriek van de artsenhonoraria omvat verschillende categorieën van verstrekkingen,
zoals waaronder de klinische biologie en de medische beeldvorming (31,54 % van de prestaties van artsen in 2018), de raadplegingen en bezoeken bij de huisarts (27,68 %), de onderzoeken door specialisten (17,22 %) en de chirurgische ingrepen (15,50 %). De stijging
van de artsenhonoraria is vooral het gevolg van het toegenomen aantal raadplegingen en
bezoeken. De uitgaven voor die verstrekkingen bedroegen in 2018 2.291,1 miljoen euro, dit
is een stijging met 8,8 % (+185,3 miljoen euro) tegenover 2016. Het aantal raadplegingen en
bezoeken steeg met 4,39 %.
Wat de ziekenhuizen betreft stegen de uitgaven omdat een aantal nieuwe initiatieven werd
gefinancierd en lonen werden geïndexeerd.
Bij de farmaceutische verstrekkingen zijn vooral de uitgaven voor de terugbetaling van geneesmiddelen - die gemiddeld ongeveer 95 % van die rubriek vertegenwoordigen - verantwoordelijk voor de stijging. Die stegen in 2018 met 11,74 % tegenover 2016. Daarbij speelt
de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen met een overeenkomst “artikel 111 (81)”29
een belangrijke rol. De geneesmiddelengroepen30 met uitgaven voor die overeenkomsten
vertegenwoordigen in 2018 29,07 % van de geneesmiddelenuitgaven, tegenover 18,55 % in
2016. Ze stegen met 610 miljoen euro, terwijl de uitgaven van de andere groepen van geneesmiddelen daalden met 96,3 miljoen euro tegenover 2016. De ontvangsten “artikel 111 (81)”31
(d.i. de tussenkomst die de bedrijven contractueel verschuldigd zijn) stegen met 235,7 miljoen euro. Die stijging compenseerde de stijging in de uitgaven niet.

29 Overeenkomsten “artikel 111 (81)” verwijzen naar artikel 111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (oud
artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001) dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het
RIZIV regelt. Deze overeenkomsten worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 2, punt 1.3.3 – Geneeskundige verzorging.
30 Het RIZIV rapporteert niet afzonderlijk over de uitvoering van de overeenkomsten “artikel 111 (81)”. De uitgaven
voor die geneesmiddelen worden samen behandeld met de andere uitgaven voor de anatomische hoofdgroep (d.i.
de classificatie op basis van het orgaan waarop ze inwerken, d.i. de geneesmiddelengroep) waartoe ze behoren.
31 In 2018 heeft het RIZIV 359,6 miljoen euro ontvangen.
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Bij de verpleegkundigen verklaart vooral de stijging van de zorgen aan zwaar zorgafhankelijke patiënten en palliatieve patiënten de evolutie van de uitgaven. Het aantal verstrekkingen steeg met respectievelijk 5,30 % en 11,54 % tegenover 2016. Dat leidde tot een stijging
van de uitgaven met 74,1 miljoen euro voor de zorgen aan zwaar zorgafhankelijke patiënten
en met 24,1 miljoen euro voor de zorgen aan palliatieve patiënten.
Bij de tandartsen is de stijging vooral het gevolg van het toegenomen aantal raadplegingen voor preventieve tandzorg met 5,51 %, wat een stijging van de uitgaven met 27,7 miljoen euro vertegenwoordigt.
3.2.3 Werkloosheidsuitgaven
De uitgaven voor uitkeringen van de RVA daalden met 13,42 % tussen 2016 en
2018 (-1.093,4 miljoen euro).
Tabel 8 – E
 volutie van de werkloosheidsuitgaven (in miljoen euro)

8.124,4

7.301,9

-10,12

6.800,9

-6,86

Werkloosheid

5.902,6

5.500,0

-6,82

5.139,9

-6,55

Werkloosheid met
bedrijfstoeslag

1.404,8

1.268,6

-9,70

1.149,1

-9,42

817,0

533,3

-34,72

511,9

-4,01

20,9

280,4

1.241,63

251,1

-10,45

8.145,3

7.582,3

-6,91

7.052,0

-7,00

Tijdskrediet(*)
Stelsels buiten Globaal
Beheer
Totaal

2018

Evolutie
2018-2017 ( %)

2017

RSZ-Globaal Beheer

(*)

Evolutie
2017-2016 ( %)

2016

In 2016 omvatten deze cijfers nog de loopbaanonderbreking.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door de FOD Sociale Zekerheid en de RVA, juli 2019
RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag en het stelsel van tijdskrediet daalden met 501,0 miljoen euro in 2018. Die vermindering wordt verklaard door de
daling van het aantal uitkeringsgerechtigden32. Die daling vloeit dan weer deels voort uit de
begrotingsmaatregelen die de voorbije jaren werden getroffen.
Buiten RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven stegen in 2017 aanzienlijk (+259,5 miljoen euro) doordat op 1 januari 2017 de
uitgaven voor loopbaanonderbreking van federale ambtenaren werden opgenomen in de
uitgaven buiten Globaal Beheer. De uitgavendaling in 2018 is een gevolg van het verminderde aantal begunstigden van een loopbaanonderbreking 33.

32 Tussen 2016 en 2018 betekende dit een vermindering met 71.229 budgettaire eenheden bij de volledig werklozen,
met 6.426 bij de tijdelijk werklozen, met 19.771 bij de werklozen met bedrijfstoeslag, en met 14.255 fysieke eenheden bij de personen met tijdskrediet.
33 Tussen 2016 en 2018 betekende dit een vermindering met 11.400 fysieke eenheden (op een totaal van 99.592 in
2017 en van 88.563 in 2018).
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3.2.4 Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
Tussen 2016 en 2018 stegen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met
952 miljoen (+12,14 %) tot 8.791,9 miljoen euro. Voor de RSZ-Globaal Beheer bedraagt die
stijging met 11,92 % en voor het RSVZ-Globaal Beheer 16,02 %.
RSZ-Globaal Beheer
In 2018 stegen de uitgaven met 538 miljoen euro (+6,94 %) tegenover 2017. Dat komt vooral
doordat het aantal vergoede uitkeringsdagen steeg met 4,03 %. Bij de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (d.i. het eerste jaar van ziekte) steeg dat aantal in 2018 met
3,34 % (in 2017 was er nog een daling). Daardoor namen de uitgaven tegenover 2017 toe met
103,9 miljoen euro.
In de invaliditeitsverzekering stegen de vergoede dagen met 4,62 % en de uitgaven met
425,6 miljoen euro. Dat komt doordat de actieve bevolking stijgt, de arbeidspopulatie vergrijst en de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen is gelijkgeschakeld. De belangrijkste medische redenen zijn psychische stoornissen: eind 2018 leed 36,2 % van de invaliden
aan een psychische aandoening, d.i. een stijging met 6,1 % tegenover eind 2017.
De moederschapsrust is stabiel gebleven en kende 0,87 % minder gevallen dan 2017. Door
een hogere gemiddelde uitkering stegen de uitgaven met 8,5 miljoen euro.
RSVZ-Globaal Beheer
Bij de zelfstandigen stegen de uitkeringen in 2018 met 43,8 miljoen euro (+9,54 %). Dat
komt vooral omdat het aantal vergoede uitkeringsdagen voor primaire arbeidsongeschiktheid in 2018 steeg met 18,58 % tegenover 2017, onder meer doordat de carenzperiode van
één maand werd teruggebracht naar twee weken. Ook bij de uitkeringen voor invaliditeit
steeg het aantal vergoede dagen met 2,74 %. De oorzaken zijn dezelfde als in het stelsel van
de werknemers.
3.3
Andere uitgaven
De rubriek “Andere uitgaven” (zie tabel 5) omvat onder meer de structurele bijdragenverminderingen bij de RSZ-Globaal Beheer (1.999,6 miljoen euro of 24,63 % van het totaal),
het aandeel van de Staat in de kosten van de ziekenhuizen (1.893,2 miljoen euro of 23,32 %
van het totaal), de uitgaven voor internationale verdragen van het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging (788,4 miljoen euro of 9,71 % van het totaal) of de uitgaven voor pensioenen
in het stelsel van de plaatselijke en provinciale overheden, die worden betaald door een
voorzorginstelling 34 (873,2 miljoen euro of 10,76  % van het totaal). Het grootste deel van
de uitgaven in die rubriek wordt betaald door de RSZ-Globaal Beheer (39,56 %), het RIZIVGeneeskundige Verzorging (40,61 %) en het stelsel van de overheidspensioenen (12,55 %).
Sinds 2016 evalueert de RVA de dubieuze aard van zijn vorderingen en boekt hij waardeverminderingen in de economische boekhouding en in de begrotingsboekhouding naargelang
van de waarschijnlijkheid dat de vorderingen niet meer zullen kunnen worden ingevorderd.
Zo heeft hij in 2016 uitzonderlijke waardeverminderingen (272,8 miljoen euro) op het geheel van de vorderingen geboekt. Die boekhoudkundige operatie verklaart de sterke daling

34 De rust- en overlevingspensioenen van het stelsel van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en
plaatselijke besturen worden besproken bij de uitgaven voor prestaties in punt 3.2.1.
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van de diverse werkloosheidsuitgaven in 2017 (-282,4 miljoen euro, d.i. -75,21 %). Diezelfde
uitgaven stegen licht in 2018 (+5,4 miljoen euro, d.i. + 5,77 %).

4

Kastoestand en reserves 2018

4.1

Thesaurie van de Globale Beheren

4.1.1 RSZ-Globaal Beheer
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2018 een saldo
van -1.216 miljoen euro. Er is een verbetering met 18 miljoen euro tegenover 31 december 2017 (- 1.234 miljoen euro).
De maandelijkse gemiddelde dagsaldi lagen in 2018 bijna altijd onder die van 2016 en 2017.
Voor het volledige jaar bedroeg het gemiddelde dagsaldo -2,3 miljard euro (tegenover -2 miljard euro in 2017 en -1,4 miljard euro in 2016).
De volgende grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo van
de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.
Grafiek 2 – Gemiddeld dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2016, 2017 en 2018 (in euro)
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Bron: RSZ
De evolutie van de thesauriemiddelen in 2018 is vergelijkbaar met die van de vorige jaren, maar de saldi liggen lager dan in 2016 en 2017. De financieringsnood was het hoogst
in juli 2018. Het negatievere gemiddelde dagsaldo in 2018 komt voor een deel door de laattijdige uitvaardiging van het koninklijk besluit dat de alternatieve financiering regelt voor
de gezondheidszorg 35.

35 Koninklijk besluit van 3 juli 2018, gepubliceerd op 6 juli 2018.
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De RSZ-Globaal Beheer financiert zijn tekorten met leningen op korte termijn. Voor de
financiering kan de RSZ-Globaal Beheer een beroep doen op een kredietlijn bij het Agentschap van de Schuld36, repo’s37 op de portefeuille of het trekkingsrecht op schatkistbons38.
Bij deze laatste financieringsvorm heeft de RSZ een programma van thesauriebewijzen met
staatswaarborg, van waaruit hij uitgiften doet. Het aandeel van de leningen afgesloten bij
het Agentschap van de Schuld, daalde van 43,20 % in 2017 naar 34,47 % in 2018, terwijl de
financiering via repo’s steeg van gemiddeld 48,8 % tot gemiddeld 57,16 %. Ongeveer 8 %
werd gefinancierd door middel van thesauriebewijzen.
Door de hogere financieringsbehoeften heeft de RSZ-Globaal Beheer in 2018 vaker gebruik
gemaakt van de repo’s en minder van de kredietlijn.
De gemiddelde rentevoet van de verschillende financieringsmechanismen lag in 2018 op
-0,28 % (in 2017: -0,25 %).
4.1.2 RSVZ-Globaal Beheer
Tabel 9 – Evolutie van de kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december (in miljoen euro)
Bedragen
Aangehouden op de financiële rekeningen

2016

2017

2018

648,2

1.430,5

1.604,4

Beleggingen

1.226,7

500,0

500,0

Totale beschikbare middelen

1.874,9

1.930,5

2.104,4

Bron: RSVZ, documenten RB Financiën 926/6635 financiële rapportering op 31 december 2018, RB Financiën 897/6513 financiële rapportering op 31 december 2017, RB Financiën 870/6374 financiële rapportering op 31 december 2016.
Op 31 december 2018 had het RSVZ 2.104,4 miljoen euro aan beschikbare middelen. Dat is
9,01 % meer dan op 31 december 2017.
Op 31 december 2018 (de laatste werkdag van het jaar) beschikte het RSVZ over een langetermijnbelegging van 500 miljoen euro bij de Schatkist op de rekening “Deposito met
48 uur vooropzeg”, overeenkomstig de wettelijke bepalingen over de consolidatie van de
financiële activa van de overheid39. De belegging gebeurde tegen een intrestvoet van nul,
maar zonder kosten.
Vanuit de optiek van administratieve vereenvoudiging heeft het RSVZ besloten om sinds
het derde trimester 2017 op het einde van elk trimester zijn middelen op verschillende

36 Kredietlijn van 1,7 miljard euro bij het Agentschap van de Schuld.
37 Repo’s (repurchase agreement) zijn leningen op korte termijn op de privémarkt. Een repoverrichting bestaat erin
tegen een bepaald percentage (reporentevoet) contante middelen van een tegenpartij te krijgen door bij die partij
financiële effecten in onderpand te geven. Na afloop van de repo geeft de tegenpartij de effecten aan de lener
terug als die de contante middelen terugbetaalt, vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen reporentevoet.
38 Dit zijn effecten op korte termijn uitgegeven door de Belgische Staat in euro of in een munt van een andere lidstaat
van de OESO.
39 Artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
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bankrekeningen te centraliseren op één rekening bij bpost, in plaats van ze door te storten
aan de Schatkist zoals voordien.
De intrest op die bankrekeningen is door de lage intrestvoeten verwaarloosbaar.
4.2

Langetermijnfinanciering en reserves van de Globale Beheren

4.2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds is samengesteld uit lineaire obligaties (OLO’s). Deze portefeuille wordt beheerd door vier onafhankelijke beheerders. De beheerders ontvingen hiervoor in 2018 een
beheersvergoeding van ongeveer 230.000 euro per kwartaal.
Het reservefonds had op 31 december 2018 een inventariswaarde van 5.830 miljoen euro. De
waarde van de portefeuille is in 2018 gedaald met 170,2 miljoen euro. In december 2018 werd
155,4 miljoen euro uit de portefeuille gestort aan het Globaal Beheer om de continuïteit van
de betalingen van de sociale prestaties te garanderen. De beheerders realiseerden een negatief rendement van 0,24 % in 2018 (in vergelijking met het quasi nulrendement van 2017 en
de positieve rendementen in 2016 en 2015). Over de afgelopen drie jaar had de portefeuille
een gemiddeld rendement van 1,47 %.
4.2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds)40 is voor
90 % eigendom van de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % van het RSVZ-Globaal Beheer41.
Het wordt beheerd door de RSZ.
Op 31 december 2018 bevatte het Fonds 1.172,6 miljoen euro aan gestorte bedragen. In
2018 zijn er geen nieuwe stortingen uitgevoerd.
De waarde van het Toekomstfonds bedroeg op 31 december 2018 1.703,6 miljoen euro
(1.706 miljoen euro in 2017). De RSZ en het RSVZ hebben hun deel van de intresten en
gerealiseerde meerwaarden van 2018 opgenomen. Sinds de oprichting in 2006 van het
Toekomstfonds is 530,9 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten gerealiseerd. Net als het
reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer behaalde het Toekomstfonds over het hele jaar
2018 een negatief rendement (-0,14 %, tegenover -0,12 % in 2017).
Eind 2018 is de portefeuille bijna volledig belegd in lineaire obligaties. Een zeer klein bedrag
aan liquiditeiten wordt beschikbaar gehouden.
4.2.3 Obligatieportefeuilles van het RSVZ-Globaal Beheer
Tussen oktober 2015 en november 2018 investeerde het RSVZ 1.400 miljoen euro in twee
obligatieportefeuilles van door de Staat uitgegeven lineaire obligaties die in discretionair beheer werden toevertrouwd aan twee financiële instellingen. Die ontvingen in
2018 284.125,81 euro beheersvergoeding. Op 31 december 2018 hadden de twee portefeuilles
een waarde van 1.420,8 miljoen euro.

40 Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
41 Artikel 114 van de programmawet van 22 december 2008.
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4.2.4 Reservefonds van het RSVZ-Globaal Beheer
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toegewezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2018 zat
er 3.278,8 miljoen euro in dat fonds. Dat is 317,8 miljoen euro meer dan op 31 december 2017 (2.961 miljoen euro). Het verschil vertegenwoordigt het positieve resultaat van het
dienstjaar.
Het RSVZ heeft bovendien nog twee andere reservefondsen: het saldo van de overgedragen
kredieten van de jaren vóór 2006 (479,2 miljoen euro) en 10 % van de middelen van het
Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging.

BEGROTING 2018 / 35

BEGROTING 2018

Hoofdstuk 2

Begroting 2018
1

Uitvoering van de begroting

Dit hoofdstuk vergelijkt de voorlopige uitvoeringsgegevens 2018 van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten
Globaal Beheer en de overheidspensioenen met de ramingen van de aangepaste begroting42.
De cijfers in de tabellen zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat de overdrachten tussen de
verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging) geneutraliseerd zijn.
1.1
Begrotingssaldo
De aangepaste begroting ging uit van een tekort van 313,5 miljoen euro in 2018. Volgens de
voorlopige realisaties sluit de begroting af met een tekort van 15,7 miljoen euro. De ontvangsten lagen 424 miljoen euro hoger dan geraamd en de uitgaven lagen 126,3 miljoen euro
boven de ramingen.
1.2

Begrotingsontvangsten in 2018

1.2.1

Overzicht

Tabel 10 – Geconsolideerde begrotingsontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de
overheidspensioenen (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2018

Aangepaste
begroting
2018

Realisaties
2018

Verschil
realisaties/
aangepast

%

Bijdragen

60.122,1

60.522,2

61.008,2

486,0

0,80

Dotaties en toelagen van de
overheden

18.098,8

18.154,0

18.103,6

-50,4

-0,28

Alternatieve financiering
door de Staat

14.964,8

14.745,9

14.762,6

16,7

0,11

4.755,1

4.673,2

4.644,9

-28,3

-0,61

97.940,8

98.095,3

98.519,3

424,0

0,43

Andere ontvangsten
Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting, voor
de voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019.

42 Uitzonderingen op dat principe zijn in de tekst duidelijk aangegeven.
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1.2.2 Bijdragen
Tabel 11 – Socialezekerheidsbijdragen (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2018

Aangepaste
begroting
2018

Realisaties
2018

Verschil
realisaties/
aangepast

%

RSZ-Globaal Beheer

49.510,1

49.835,1

49.961,7

126,6

0,25

RSVZ-Globaal Beheer

4.300,4

4.409,7

4.485,7

76,0

1,72

RIZIV – Geneeskundige
Verzorging

1.270,0

1.281,5

1.281,5

0,0

Overheidspensioenen

4.839,8

4.797,8

4.871,2

73,4

1,53

201,8

198,1

408,1

210,0

106,01

60.122,1

60.522,2

61.008,2

486,0

0,80

Stelsels buiten Globaal
Beheer
Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting, voor
de voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019.
De ontvangsten uit sociale bijdragen van het RSVZ liggen 76,0 miljoen euro hoger dan de
ramingen. Bij de begrotingsaanpassing waren die gebaseerd op de inkohieringen tijdens het
eerste kwartaal 2018, die vervolgens waren geëxtrapoleerd over het hele jaar. Het verschil
wordt verklaard door een hoger dan verwacht aantal zelfstandigen alsook door een hoger
dan verwacht inningspercentage bij de sociale bijdragen. Op 31 december 2018 werden immers 1.111.409 zelfstandigen geteld (tegenover 1.086.805 op 31 december 2017). Bovendien
bedraagt het inningspercentage van de sociale bijdragen 100,07 % terwijl het op 99,33 %
was geraamd.
De ontvangsten uit bijdragen voor overheidspensioenen bedragen 73,4 miljoen euro meer
dan de ramingen. Die ontvangsten bestaan voornamelijk uit de bijdragen voor het pensioenstelsel van de overheidssector (1.600,3 miljoen euro) en de bijdragen voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (2.308 miljoen euro).
De bijdragen voor het pensioenstelsel van de overheidssector bedragen 35,6 miljoen euro
meer (+2,28 %) dan de ramingen. Het verschil betreft voornamelijk de persoonlijke bijdrage (+20,7 miljoen euro, d.i. +1,79  %). Het verschil tussen de ramingen en de ontvangsten
uit bijdragen van het gesolidariseerd pensioenfonds (+18,4 miljoen euro, d.i. +0,8 %) vloeit
hoofdzakelijk voort uit de basisbijdrage (+13,7 miljoen euro).
Het verschil met de ramingen van de ontvangsten uit bijdragen voor de stelsels buiten Globaal Beheer (+106,01 %) wordt voornamelijk verklaard doordat de FOD Sociale Zekerheid
de gegevens van het FSO heeft geïntegreerd in die stelsels. De integratie werd uitgevoerd
vanaf de uitvoering van de begroting 2018 (292,7 miljoen euro) en niet op het moment van
de ramingen.
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1.2.3

Dotaties en toelagen van de overheden

Tabel 12 – D
 otaties en toelagen van de overheden (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2018
RSZ-Globaal Beheer

Aangepaste
begroting
2018

Realisaties
2018

Verschil
realisaties/
aangepast

%

5.659,3

5.628,8

5.605,4

-23,4

-0,42

RSVZ-Globaal Beheer

368,4

369,2

369,2

0,0

0,00

Stelsels buiten Globaal
Beheer

514,9

536,6

540,2

3,6

0,67

11.556,2

11.619,4

11.588,8

-30,6

-0,26

18.098,8

18.154,0

18.103,6

-50,4

-0,28

Overheidspensioenen
Totaal

Bron: voor de initiële begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting, voor
de voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019.
Bij de overheidspensioenen financieren de dotaties vooral het pensioenstelsel van de
overheidssector (10.428,5 miljoen euro) en het pensioenstelsel van de NMBS (952,3 miljoen euro). Het pensioenstelsel van de overheidssector ontving een dotatie die 30,1 miljoen euro lager lag (-0,29 %) dan de aangepaste ramingen (10.458,7 miljoen euro43). Dat
verschil vloeit voort uit een indexering van de uitkeringen die later werd uitgevoerd dan
gepland (in september in plaats van in augustus 2018).

43 Dotatie van 10.407,9 miljoen euro aangevuld met 50,7 miljoen euro uit de interdepartementale provisie. Uiteindelijk werd maar 20,6 miljoen euro uit de provisie, die gekoppeld is aan de index, gestort.
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1.3

Begrotingsuitgaven in 2018

1.3.1

Overzicht

Tabel 13 – Geconsolideerde begrotingsuitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Initiële
begroting
2018

Aangepaste
begroting
2018

Realisaties
2018

Verschil
realisaties/
aangepast

87.874,2

88.417,4

88.194,8

-222,6

-0,25

Pensioenen

45.543,4

46.074,8

Geneeskundige verzorging

25.449,6

Prestaties

25.524,7

%

46.170,2

95,4

0,21

(*)

25.066,6

-458,1

-1,79

Werkloosheid

7.351,9

7.226,4

7.052,0

-174,4

-2,41

Arbeidsongeschiktheid

8.798,5

8.768,8

8.791,9

23,1

0,26

Andere prestaties

905,2

918,7

1.114,1

195,4

21,27

Niet verdeeld

-174,3

-96,0

0,0

96,0

-100,00

Werkingskosten

2.259,0

2.249,3

2.221,8

-27,5

-1,22

Andere uitgaven

7.711,5

7.742,0

8.118,4

376,4

4,86

97.844,7

98.408,7

98.535,0

126,3

0,13

Totaal
(*)

 e globale begrotingsdoelstelling voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging is na de begrotingscontrole
D
2018 nog aangepast (zie punt 1.3.3).

Bron: voor de initiële begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de
aangepaste begroting 2018: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting, voor
de voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2019.
1.3.2 Pensioenen
De pensioenuitgaven zijn verdeeld over de werknemerspensioenen (26.467,0 miljoen euro),
de ambtenarenpensioenen (15.900,8 miljoen euro) en de pensioenen voor zelfstandigen
(3.802,4 miljoen euro). Voor elk stelsel is er slechts een klein verschil tussen de realisaties
en de aangepaste ramingen (van respectievelijk 131,7 miljoen euro of +0,50 % voor de werknemers, -34,8 miljoen euro of -0,22 % voor de ambtenaren, en -1,4 miljoen euro of -0,04 %
voor de zelfstandigen).
Het verschil tussen de aangepaste en de initiële ramingen (+531,40 miljoen euro of +1,17 %)
betreft hoofdzakelijk de werknemerspensioenen (+409,7 miljoen euro of +1,58 %). Het vloeit
voort uit de herwaardering van de pensioenbonus, uit gemiddelde pensioenkosten die hoger liggen dan oorspronkelijk verwacht en uit de indexering.
1.3.3 Geneeskundige verzorging
De Algemene Raad van het RIZIV legde op 2 oktober 2017 de globale begrotingsdoelstelling
vast op 25.449,6 miljoen euro. Bovenop de doelstelling volgens de wettelijke bepalingen
(25.362,8 miljoen euro)44 werd 86,8 miljoen euro extra toegekend voor de uitvoering van

44 Dit is de verhoging van de globale begrotingsdoelstelling van 2017 met de groeinorm van 1,5  % en de middelen
nodig voor de indexering van de uitgaven.
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drie beleidsmaatregelen45. In de globale begrotingsdoelstelling was een structurele onderbenutting ingeschreven van 76,4 miljoen euro. Dit betekende dat in 2018 25.373,2 miljoen euro mocht worden uitgegeven. Om de geraamde uitgaven (25.611,1 miljoen euro) af
te stemmen op dat bedrag, waren besparingen nodig van 237,9 miljoen euro (zie punt 2.7).
Bij de begrotingscontrole in april 2018 werd de globale begrotingsdoelstelling verhoogd met
75,1 miljoen euro om rekening te houden met de evolutie van de index (+9,5 miljoen euro) en
met de verwachte meeruitgaven aan geneesmiddelen “artikel 111 (81)”46 (65,6 miljoen euro).
Dat laatste bedrag is ook opgenomen als een bijkomende onderbenutting.
Na de begrotingscontrole werd de begrotingsdoelstelling nogmaals verhoogd met 31,1 miljoen euro tot 25.555,8 miljoen euro. Die verhoging is tengevolge de financiering van de
psychologische zorg in de eerste lijn (5,6 miljoen euro)47, de uitvoering van het sociaal
meerjarenakkoord voor de federale non-profitsector (25 miljoen euro) en de vervroegde
overschrijding van de spilindex (0,5 miljoen euro).
Realisaties voor 2018
De uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen in
2018 25.066,6 miljoen euro. Dat is 489,3 miljoen euro minder dan de begrotingsdoelstelling
(25.555,8 miljoen euro). De vergelijking met de globale begrotingsdoelstelling geeft echter
geen juist beeld van het begrotingsresultaat. De globale begrotingsdoelstelling bevat immers bedragen die zijn ingeschreven als geblokkeerde marges of als budgettaire correcties.
Het gaat om:
•

•

•
•

80,9 miljoen euro aan uitgaven die ook buiten de globale begrotingsdoelstelling zijn
begroot (en dus twee keer zijn geteld) of die verband houden met uitgavenposten buiten
de globale begrotingsdoelstelling48;
112,8 miljoen euro voor het aandeel van buitenlands verzekerde rechthebbenden in de
uitgaven van de ziekenhuizen, dat bij het RIZIV wordt opgenomen in de rubriek “internationale verdragen” (buiten de globale begrotingsdoelstelling);
141,9 miljoen euro aan onderbenuttingen;
43,6 miljoen euro aan gereserveerde bedragen49.

Van die correcties moet nog 55,9 miljoen euro worden afgetrokken. Dat bedrag stemt
overeen met de meerontvangsten uit de verkoop van de geneesmiddelen die onder artikel
111 vallen. Daardoor bedragen de correcties in 2018 323,3 miljoen euro.

45 Bijkomende plaatsen in een aangepaste infrastructuur voor geïnterneerden in het kader van het masterplan internering (13 miljoen euro); de betaling, vanaf 1 juli 2018, van jaarlijkse premies aan ziekenhuizen voor de tewerkstelling van sommige groepen van werkzoekenden (58,8 miljoen euro); en de uitbreiding van de tegemoetkoming van
de ziekteverzekering vanaf 1 januari 2018 tot alle geïnterneerden die in het ziekenhuis verblijven (15 miljoen euro).
46 Zie ook hoofdstuk 1, punt 3.2.1 in dit Boek.
47 Zie artikel 34 van de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid op 30 oktober 2018, van toepassing
vanaf 26 november 2018. Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft echter pas in maart 2019 de eerste overeenkomsten afgesloten. Bijgevolg waren er geen uitgaven in 2018.
48 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 Staat (en daardoor bij het RIZIV worden opgenomen in een specifieke rubriek buiten
de globale begrotingsdoelstelling).
49 Dit zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden.
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Als de uitgaven worden vergeleken met het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling
dat effectief voor de terugbetaling van prestaties beschikbaar was (25.232,6 miljoen euro),
is er in 2018 een overschot van 166 miljoen euro.
Partiële begrotingsdoelstellingen
In bijna alle partiële begrotingsdoelstellingen worden onderschrijdingen opgetekend. De
onderschrijdingen zijn het grootst bij de honoraria van artsen (171,1 miljoen euro), tandartsen (22,5 miljoen euro), verpleegkundigen (51,6 miljoen euro), kinesitherapeuten (48,5 miljoen euro), implantaten (56,4 miljoen euro), verpleegdagprijs (43,1 miljoen euro), revalidatie
(32,2 miljoen euro), maximumfactuur (44,3 miljoen euro) en bandagisten en orthopedisten
(26,1 miljoen euro).
Deze onderschrijdingen worden echter tenietgedaan door de overschrijding van de uitgaven
van de farmaceutische verstrekkingen, meer bepaald die voor geneesmiddelen. Die liggen
376,8 miljoen euro hoger dan begroot. De overschrijding wordt deels gecompenseerd door
het clawbackmechanisme. Bij een overschrijding moeten de geneesmiddelenbedrijven namelijk een bijkomende heffing op hun omzet aan het RIZIV betalen. Voor het jaar 2018 werd
die door de Algemene Raad van het RIZIV vastgesteld op 3,22  % of 103,5 miljoen euro50.
De geneesmiddelenbedrijven hebben in het kader van de overeenkomsten “artikel 111 (81)”
359,6 miljoen euro aan het RIZIV betaald (55,9  miljoen euro meer dan begroot). Om de
overschrijding bij de geneesmiddelen te berekenen, wordt dit bedrag in mindering gebracht
van de uitgaven. Overeenkomsten “artikel 111 (81)” verwijzen naar artikel 111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (dat artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 vervangt) dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het RIZIV regelt. Dat artikel bepaalt dat de geneesmiddelenindustrie met het RIZIV akkoorden kan afsluiten over
de terugbetaling van geneesmiddelen tot een zeker bedrag. Als de uitgaven hoger liggen,
moet de producent het verschil bijpassen. Die regeling mag alleen worden toegepast als de
Commissie voor Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG) geen positief advies heeft gegeven
voor de terugbetaling en als het geneesmiddel toch een mogelijk antwoord biedt op een onbeantwoorde medische behoefte (d.i. als het geneesmiddel wordt gebruikt bij een ernstige
of dodelijk aandoening waarvoor nog geen therapeutisch alternatief bestaat).
Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
Het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
(ziekenfondsen) moet hen responsabiliseren voor de uitgavenevolutie in de geneeskundige
verzorging. Het houdt in dat de uitgaven van de ziekenfondsen worden vergeleken met hun
aandeel in de begrotingsdoelstelling. Bij een overschot mogen zij 25  % van het verschil
behouden (boni), bij een tekort moeten zij 25  % zelf ten laste nemen (mali). De boni komen
terecht in de bijzondere reservefondsen en worden gebruikt om latere mali te dekken51. De

50 Ministerieel besluit van 20 december 2018 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°quaterdecies, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 – jaar 2018.
51 Het Rekenhof heeft de werking van het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid doorgelicht. Zie: Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, 65 p., www.rekenhof.be.
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bijzondere reservefondsen bevatten gecumuleerd 764,2 miljoen euro aan boni (toestand na
de goedkeuring van de rekeningen 2014)52.
Voorlopige afsluiting voor 2018
Bij de voorlopige afrekening van de uitgaven in april 2019 bleek dat de ziekenfondsen samen
109,5 miljoen euro minder hebben uitgegeven dan was toegestaan. Hierdoor bedragen de
voorlopige boni voor de ziekenfondsen voor het jaar 2018 27,4 miljoen euro.
De volgende tabel geeft een raming van de boni/mali voor de verzekeringsinstellingen voor
de nog niet afgesloten jaren.
Tabel 14 – Raming van boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsinstellingen (in miljoen euro)
2015
Globale begrotingsdoelstelling

2016

2017

2018

23.851,8

23.812,6

24.674,7

25.555,9

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks
ten laste neemt

-608,7

-645,4

-697,5

-685,8

In de partiële begrotingsdoelstellingen
gereserveerde bedragen(1)

-120,2

-141,1

-69

-43,5

78,5

35,4

55,9

Meerontvangsten overeenkomsten “artikel
111” (voordien 81)(2)
Door de verzekeringsinstellingen te besteden
bedrag

23.122,9

23.104,6

23.943,6

24.882,5

Uitgaven van de verzekeringsinstellingen

-23.415,6

-23.256,1

-23.938,9

-24.773,0

-292,7

-151,5

4,7

109,5

-73,2

-37,8

1,2

27,4

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

 it zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden (en waarvoor de
D
kostprijs overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze voor een volledig jaar is geraamd)53.
(2)
In de begroting 2018 raamde het RIZIV de ontvangst uit compensaties voor “overeenkomsten artikel 81” op 303,6 miljoen euro. In werkelijkheid betaalde de geneesmiddelenindustrie 359,5 miljoen euro in 2018. Het verschil (55,9 miljoen euro) wordt bij de globale begrotingsdoelstelling bijgeteld.
(1)

Bron: RIZIV, nota’s van de Algemene Raad nrs. 2016/030 corr en CGV 2015/019 - Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen 2015; nr. 2017/035 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de
rekeningen, dienstjaar 2016; nr. 2018/017 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen,
dienstjaar 2017; nr. 2019/013 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2018.
1.3.4 Werkloosheid
De uitgaven bedroegen 174,4 miljoen euro minder dan de ramingen (-2,41 %). Dat verschil
betreft voornamelijk de uitgaven voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag
(-185,6 miljoen euro d.i. -2,87 %) en de tewerkstellingsprogramma’s

52 Algemene Raad van het RIZIV, Verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging – globale afsluiting van de
rekening 2014, nota nr. 2017/086, p. 46.
53 Zie in dat verband ook Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, verslag in uitvoering van de
resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, p. 16, www.rekenhof.be.
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(-12,1 miljoen euro, d.i. -4,79 %). Het wordt verklaard doordat het aantal begunstigden lager
ligt dan in de ramingen, zowel in het werkloosheidsstelsel als in de stelsels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag.
1.3.5 Arbeidsongeschiktheid
In het stelsel van de werknemers liggen de uitgaven 27,1 miljoen euro hoger dan begroot.
Dat komt omdat het aantal vergoede dagen in de invaliditeitsverzekering hoger ligt dan
geraamd (+0,93 %) en omdat in 2017 en 2018 aangekondigde besparingen minder hebben
opgeleverd (zie ook punt 2.3).
De prestaties in het stelsel van zelfstandigen bleven 4 miljoen euro onder de ramingen. Het
aantal uitkeringsdagen vielen lager uit dan geschat (-6,9 miljoen euro). Het effect van die
daling wordt voor een deel geneutraliseerd omdat een aantal besparingen minder hebben
opgeleverd (zie ook punt 2.3).

2

Regeringsmaatregelen

2.1
Inleiding
Bij de opmaak van de begroting 2018 en bij de begrotingscontrole in de loop van het boekjaar
heeft de regering een tachtigtal maatregelen genomen. Een dertigtal daarvan heeft betrekking op de sector van de geneeskundige verzorging. Volgens de regering moesten die maatregelen netto 636,5 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten en besparingen opleveren.
Tabel 15 – R
 egeringsmaatregelen 2018, per categorie (in miljoen euro)
Maatregelen(1)

Geraamde impact

Gekende impact(2)

RSZ (ontvangsten)

42,5

23,1

RIZIV-uitkeringen

57,8

0,0

219,5

-0,5

Pensioenen ambtenaren (ontvangsten)

10,0

0,0

Pensioenen loontrekkenden en zelfstandigen

24,9

-28,3

RSVZ (ontvangsten)

-35,1

4,2

RIZIV-geneeskundige verzorging

204,2

139,8

Fraude

112,7

9,0

Algemeen totaal

636,5

147,3

RVA

(1)

De negatieve bedragen in deze tabel staan ofwel voor een lagere ontvangst ofwel voor een bijkomende uitgave.
Deze kolom toont de impact zoals die kan worden afgeleid uit de documenten. Maatregelen die zijn uitgevoerd, maar
waarvoor geen informatie beschikbaar is over de impact, zijn niet in dat bedrag opgenomen.

(2) 

Bron: Rekenhof
Om de financiële weerslag te ramen heeft het Rekenhof zich gebaseerd op de oorspronkelijke begrotingsbeslissingen van de regering en de daarop uitgevoerde correcties.
Bij de aanpassing van de begroting 2018 heeft het monitoringcomité de geraamde opbrengst
van een aantal maatregelen uit de initiële begroting verlaagd of geannuleerd op basis van
een nieuwe raming die werd uitgevoerd door de betrokken OISZ of omdat de maatregelen
later dan gepland waren uitgevoerd. De ministerraad heeft niettemin beslist de initiële ra-
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ming te behouden voor de meeste maatregelen, naar eigen zeggen omdat ze al uitgevoerd
waren of op het punt stonden uitgevoerd te worden54.
Voor informatie over de werkelijke opbrengsten en besparingen en voor informatie over de
nieuwe initiatieven waartoe de geplande maatregelen aanleiding geven, heeft het Rekenhof
gebruik gemaakt van de verslagen van de Commissies Financiën en Begroting van de RSZGlobaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer55 en van de uitvoeringsrapportering van het
RIZIV-Geneeskundige Verzorging. Het heeft in dat kader ook informatie opgevraagd bij de
OISZ en de beleidscellen van de bevoegde ministers. Het Rekenhof heeft zijn bevindingen
op 24 juli 2019 ter commentaar voorgelegd aan de ministers. Hun antwoorden zijn in dit
hoofdstuk verwerkt.
Hierna volgt een bespreking van de (financieel) belangrijkste begrotingsmaatregelen voor
2018 en van de maatregelen uit vorige begrotingsjaren die op 30 juni 2018 (d.i. bij het afsluiten van de teksten voor het Boek 2018 over de Sociale Zekerheid) nog niet waren uitgevoerd.
De maatregel in verband met de afkoop van studiejaren voor de berekening van het pensioen komt ook aan bod omdat die pas laat in 2017 werd geïmplementeerd. Een afzonderlijk
punt behandelt de maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude.
2.2

RSZ-bijdragen

2.2.1 Uitbreiding flexi-jobs
Sinds 1 januari 2018 is het systeem van de flexi-jobs uitgebreid naar andere sectoren dan de
horeca en naar gepensioneerden56 (geraamde netto-opbrengst in de begroting van 31,1 miljoen euro). De RSZ kan de meeropbrengsten van die uitbreiding niet afzonderlijk meten,
maar schat die op 13,5 miljoen euro.
2.2.2 Activeringsbijdrage
Met deze bijdrage wil de overheid bedrijven ontmoedigen om oudere werknemers op inactief te zetten met behoud van loon. Deze maatregel trad in werking op 1 januari 201857.
De opbrengst werd initieel geraamd op 3 miljoen euro maar bedroeg in 2018 uiteindelijk
1,3 miljoen euro.
2.2.3 Bijdrage op winstdeelname
Door een hervorming van de wet van 22 mei 200158 werden de voorwaarden voor winstdeelname versoepeld59. Voor 2018 werd een meeropbrengst van 17 miljoen euro geraamd. Uiteindelijk
werd in 2018 14,4 miljoen euro aan opbrengst gerealiseerd, terwijl de opbrengst in 2017 (dus

54 Het gaat onder meer over de maatregelen betreffende de Starterjobs, de arbeidsintegratiejobs, de schuldvergelijking en de zogeheten zachte landingsbanen.
55 Gecreëerd door de artikelen 25 en 26 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid.
56 Artikelen 32-40 van de programmawet van 25 december 2017 (wijzigen de wet van 16 november 2015 houdende
diverse bepalingen inzake sociale zaken en de RSZ-Wet).
57 Artikelen 66-67 van de programmawet van 25 december 2017.
58 Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers.
59 Artikelen 45-54 van de programmawet van 25 december 2017 (wijzigen de wet van 22 mei 2001).
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voor de inwerkingtreding van de maatregel) 9,6 miljoen euro was. De maatregel heeft dus in
2018 netto 4,8 miljoen euro extra opgebracht, dit is een derde van wat was begroot.
2.2.4 Hogere bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen (de
“Wijninckx-bijdrage”)
De bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 % op het bedrag van de premies voor het
aanvullend pensioen die de bestaande drempel overschrijden, wordt vanaf het bijdragejaar
2018 opgetrokken tot 3 %60.
Volgens de ramingen van de regering moest die maatregel 12 miljoen euro opleveren, waarvan 6,5 miljoen euro voor het stelsel van de werknemers en 5,5 miljoen euro voor het RSVZ.
In 2018 realiseerde de RSZ een opbrengst van 9,2 miljoen euro tegenover 5,7 miljoen euro in
2017. De opbrengst lag dus bijgevolg slechts 3,5 miljoen euro hoger.
Het RSVZ inde 7,1 miljoen euro in 2017 en 11,3 miljoen euro in 2018, dus slechts 4,2 miljoen euro meer.
2.2.5 Hervorming van de toegelaten activiteiten (maatregel 2016)
Voor de activering van langdurig zieken werden de toegelaten activiteiten aangepast. Dat
zou ook bijkomende sociale bijdragen opleveren bij activering. De hervorming is van toepassing sinds 1 juli 2018. De meeropbrengsten zijn niet afzonderlijk meetbaar omdat ze zijn
opgenomen in het geheel van sociale bijdragen.
2.2.6 Maatregelen bouwsector: aanpassing opzeggingstermijnen
Bij de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden behielden de arbeiders in
de bouwsector kortere opzegtermijnen. Het Grondwettelijk Hof heeft die regeling vernietigd (arrest 116/2015). Daardoor gelden voor arbeiders in de bouwsector vanaf 2018 dezelfde
opzegtermijnen als voor de andere arbeiders en hebben zij ook recht op een ontslagcompensatievergoeding.
De maatregel moest 15 miljoen euro opleveren. De reële impact is niet bekend.
2.3
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
Met een systeem van arbeidsre-integratiejobs wil de regering langdurig zieken of personen
met een beperking ertoe aanzetten opnieuw (deeltijds) aan het werk te gaan. Langdurig zieken en personen met een beperking krijgen aldus de mogelijkheid om gedurende maximaal
twee jaar kennis te maken met verschillende jobs en werkritmes. In tegenstelling tot de
bestaande regelingen van re-integratie op de arbeidsmarkt (de regeling “toegelaten arbeid”
en de regeling “socioprofessionele re-integratie door herscholing”), mag de werknemer niet
werken bij een werkgever waarmee hij nog een arbeidsovereenkomst heeft of waarmee
hij de voorbije twaalf maanden een arbeidsovereenkomst had. Volgens de regering zou de
weerslag van die maatregel 8 miljoen euro bedragen, waarvan een besparing van 2,7 miljoen euro voor het RIZIV, een opbrengst van 2,7 miljoen voor de RSZ en 2,6 miljoen van
fiscale ontvangsten. De maatregel werd in 2018 niet uitgevoerd.

60 Artikelen 27-31 van de programmawet van 25 december 2017.
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Daarnaast ging de regering ervan uit dat met de bestaande systemen van re-integratie van
langdurig zieke werknemers - die hen ertoe moeten aanzetten sneller opnieuw voltijds aan
het werk te gaan of te kiezen voor een herscholingstraject - bijkomend 40 miljoen euro
kon worden bespaard, bovenop wat al is geraamd. Het RIZIV kan de werkelijke financiële
impact van die maatregelen niet becijferen, omdat het niet kan bepalen hoeveel mensen
effectief gebruik maken van de mogelijkheden van het re-integratietraject. Op basis van de
cijfers van 2016 en 2017 stelt het RIZIV wel vast dat het aantal werknemers die een toegelaten activiteit uitvoeren of een herscholingsprogramma starten, stijgt (respectievelijk +14 %
en +4 %). De cijfers 2018 zijn nog niet beschikbaar.
In de regeling van de zelfstandigen besliste de regering om de carenztijd vanaf 1 januari 2018 in te korten tot de eerste twee waken van de primaire arbeidsongeschiktheid61. De
maatregel zou in 2018 9,4 miljoen euro kosten. Het RIZIV beschikt nog niet over alle betaalgegevens voor het dienstjaar 2018 om de werkelijke impact van deze maatregel te berekenen. Het Rekenhof merkt op dat het aantal vergoede dagen in de primaire ongeschiktheid
in 2018 is gestegen (+18,58 % of 19,2 miljoen euro, tegenover een daling met 2 % in 2017). Het
Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen en het Beheerscomité van de Uitkeringsverzekering voor Zelfstandigen hebben het RIZIV gevraagd de impact van de inkorting van de carenztijd op de uitgaven te onderzoeken. Bij de redactie van
dit Boek waren de resultaten van die analyse nog niet bekend.
De volgende maatregelen die in 2017 werden aangekondigd, zijn pas in 2018 uitgevoerd of
waren op 30 juni 2019 nog niet uitgevoerd:
•

•

de responsabilisering van werkgevers en werknemers bij arbeidsongeschiktheid (geraamde besparing in 2018: 100 miljoen euro): op 18 mei 2018 keurde de ministerraad
het voorontwerp van wet goed dat die maatregel uitvoert maar een concreet plan van
uitvoering ontbreekt;
de “Noorse” maatregel, d.i. het gebruik van een specifieke vragenlijst bij de evaluatie
van de arbeidsongeschiktheid: die trad in werking op 1 april 2019 (geraamde besparing:
7,6 miljoen euro, waarvan 500.000 euro in het stelsel van de zelfstandigen).

2.4
Werkgelegenheid en werkloosheid
De regelgeving waarop de begrotingsmaatregelen 2018 betrekking hadden, werd aangepast
en ingevoerd. De RVA legt de laatste hand aan bepaalde bijbehorende interne procedures.
De RVA kan de individuele opbrengst van de maatregelen echter niet meten. De dienst
benadrukt dat het moeilijk is het effect van een maatregel te meten los van de impact van
de conjunctuur, de demografie of van andere maatregelen in hetzelfde domein of in aanverwante domeinen. Bovendien resulteren de maatregelen niet alleen in directe besparingen: ze kunnen ook een onrechtstreeks effect hebben op de werkgelegenheid, waardoor de
werkloosheidsuitgaven dalen, en op de ontvangsten uit sociale bijdragen en de fiscaliteit.
Tot slot hebben sommige maatregelen ook een preventief of ontradend effect, wat leidt tot
gedragsveranderingen die uiterst moeilijk te evalueren zijn.

61 Koninklijk besluit van 17 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.
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De RVA meent dat diverse factoren verklaren waarom de uitgaven voor werkloosheid dalen.
De belangrijkste zijn de hervormingen van de stelsels van de werkloosheidsverzekering
tijdens de laatste jaren en de toegenomen controles voordat rechten worden toegekend62.
2.4.1 Jobcreatie
Zes maatregelen moeten de werkgelegenheid vergroten en de werkloosheid dus doen dalen:
1.	de invoering van een specifiek kader voor activiteiten van e-commerce zodat die
makkelijker kunnen worden uitgebouwd, waardoor de bestaande jobs gevrijwaard
blijven en er extra jobs worden gecreëerd (verwachte opbrengst: 43,9 miljoen euro);
2.	de toepassing van een responsabiliseringsbijdrage als werkgevers zich niet houden
aan de verplichting om, wanneer er extra uren beschikbaar worden voor een functie, die bij voorrang aan te bieden aan deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering. De RVA moest ook systematisch controleren of werkgevers zich
houden aan de verplichting om extra uren aan te bieden, en of werknemers die de
uitkering ontvangen zich houden aan de verplichting om op het aanbod in te gaan.
Daarnaast moest de RVA overleg met de gewesten tot stand brengen over de manier
waarop die controles georganiseerd zullen worden (verwachte opbrengst: 26 miljoen euro voor de RVA en 4,2 miljoen euro voor de RSZ);
3.	de zogeheten zachte landingsbanen waarbij werknemers die op het einde van hun
loopbaan minder gaan werken en minder verdienen, een bijkomende vergoeding
krijgen (ten laste van een sectoraal fonds of ten laste van de werkgever) waarop
geen sociale bijdragen moeten worden betaald (verwachte opbrengst: 58,8 miljoen euro voor de RVA en 48 miljoen euro voor de pensioenen; de ontvangsten van
de RSZ zouden met 43 miljoen euro dalen);
4.	de nieuwe definitie van ‘passende dienstbetrekking’, om meer rekening te houden
met de competenties van de werkzoekende (verwachte opbrengst: 20 miljoen euro);
5.	het verbod voor werkgevers om met onderaannemers te werken als zij personeelsleden in tijdelijke werkloosheid hebben die dat werk zouden kunnen doen (verwachte opbrengst: 6 miljoen euro);
6.	de ingroeibanen die bedoeld zijn om degressieve minimumlonen in te voeren voor
wie jonger is dan 21 jaar en aan de slag gaat met een startbaanovereenkomst (verwachte opbrengst: 7,5 miljoen euro voor de RVA en 6 miljoen euro voor de RSZ).

62 Controle van het adres, de gezinstoestand, of er al dan niet sprake is van andere inkomsten enz.
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De regelgeving voor de eerste drie maatregelen is in werking getreden op 1 januari 201863.
Het kabinet van de minister van Werk kan niet inschatten hoeveel de maatregel in verband met e-commerce werkelijk heeft opgeleverd. Voor de controle van de verplichting om
extra uren aan te bieden heeft de RVA een procedure ontwikkeld en getest. De RSZ heeft
in 2018 geen bijdrage-ontvangst geïnd. Het effect van de de zachte landingsbanen kan niet
geïsoleerd worden, noch op het vlak van werkloosheids- en pensioenuitgaven noch op het
vlak van de daling van de bijdrage-ontvangsten.
De herziening van het concept ‘passende dienstbetrekking’ is in werking getreden op 3 februari 201864 in plaats van op 1 januari 2018. Het verbod om met onderaannemers te werken,
werd van kracht op 15 februari 201865. De ingroeibanen, tot slot, zijn op 1 maart 2019 66 in
werking getreden en hebben dus geen besparing opgeleverd in 2018.
2.4.2 Vrijwillige werkverlating
De maatregel verlengt de termijn gedurende dewelke een werknemer een nieuwe job minstens moet uitoefenen, van vier naar dertien weken, zo niet gaat de RVA ervan uit dat hij de
betrekking vrijwillig heeft verlaten. Die maatregel moet vermijden dat in zo’n situatie misbruik wordt gemaakt van werkloosheidsuitkeringen. Het verwachte rendement is 8,4 miljoen euro.
De maatregel was gepland voor 1 januari 2018 maar is op 19 februari 2018 van kracht geworden67. In 2018 waren er meer sancties, namelijk 11.452 (tegenover 9.782 in 2017).
2.4.3 Terugvordering van onterechte betalingen
De terugvordering van onterechte betalingen moest 50,7 miljoen euro opleveren in
2018 (uitgesplitst voor 10 % in ontvangsten en voor 90 % in een daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen). De maatregel is bedoeld om:
•

•
•

via systematische en doorgedreven controles door de RVA ertoe te komen dat minder
werkloosheidsuitkeringen ten onrechte worden uitbetaald (dankzij datamining en datamatching);
ervoor te zorgen dat onterecht betaalde uitkeringen vaker worden teruggevorderd (de
doelstelling is 80 % van de vastgestelde onterechte betalingen terug te vorderen);
bepaalde vorderingen te recupereren via de Algemene Administratie van de Inning en
de Invordering van de FOD Financiën (de doelstelling is 10 % van de nog niet-gerecupereerde bedragen terug te vorderen).

63 Respectievelijk:
•
de artikelen 55 tot 65 van de programmawet van 25 december 2017;
•
het koninklijk besluit van 9 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
•
artikel 68 van de programmawet van 25 december 2017.
64 Ministerieel besluit van 4 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 23 en 32ter van het ministerieel besluit van
26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
65 Artikelen 8 tot 10 van de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk.
66 Artikelen 4 en 5 van de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal.
67 Koninklijk besluit van 18 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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De RVA heeft in 2018 een reeks acties op touw gezet om de doelstellingen van de regering te
bereiken. Andere acties werden begin 2019 gelanceerd of liggen nog ter studie. De minister
van Werk verwijst in dat verband naar de beloften van zijn voorganger en van de RVA, die
vervat zijn in het verslag dat het Rekenhof in januari 2018 opstelde over het voorkomen en
opsporen van onterechte betalingen68.
In 2018 werd 85,3 % van de onterechte betalingen teruggevorderd, wat meer is dan werd
beoogd.
De RVA kan niet becijferen hoeveel de maatregel effectief heeft opgebracht, omdat de impact ervan niet kan worden geïsoleerd.
2.5

Pensioenen

2.5.1 Schrapping van de eenheid van loopbaan
Het pensioen van werknemers en van zelfstandigen was begrensd door een maximale duur
van de loopbaan (het geheel van gepresteerde en daarmee gelijkgestelde dagen), uitgedrukt
in voltijdse dagequivalenten (VTE). Gepresteerde of daarmee gelijkgestelde VTE die dateren van na het moment waarop het maximum van 14.040 VTE was bereikt (d.i. een volledige loopbaan van 45 jaar), creërden geen bijkomende pensioenrechten.
De wetgever heeft die eenheid van loopbaan opgeheven voor dagen die effectief worden
gepresteerd bovenop de 14.040 VTE. Die tellen dus voortaan dus ook mee bij de berekening
van het pensioen.
De hervorming trad in werking op 1 januari 2019 69. De kosten van de invoering beliepen
0,8 miljoen euro in 2018, wat strookt met de ramingen.
2.5.2 IGO – verblijfsvoorwaarde
De ontwikkeling van een nieuw instrument om te controleren of begunstigden van een
inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aan de verblijfsvoorwaarde beantwoorden, moet volgens de regering netto 2,7 miljoen euro opleveren, meer bepaald 4,1 miljoen euro aan besparingen (fraudedetectie, geen papieren zendingen meer en minder personeel) en 1,4 miljoen euro aan kosten voor de IT-ontwikkeling.

68 Zie Rekenhof, Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen, verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2018, p. 49-54, www.rekenhof.be.
69 Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen; koninklijk besluit van 19 december 2017 tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.
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De regelgeving werd aangepast in maart 201870. De maatregel werd echter niet in 2018 ingevoerd omdat het koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding moest bepalen, pas
in 2019 werd goedgekeurd71.
2.5.3 Hoger minimumpensioen voor een volledige loopbaan
De verhoging met 0,7 % van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan geldt zowel
voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de zelfstandigen. De regering had de
kosten van die maatregel op 25 miljoen euro geraamd. Dat strookt met de raming die werd
berekend bij de vorige optrekking van het minimumpensioen met 0,7 %.
De maatregel werd van kracht op 1 januari 201872.
De werkelijke kosten beliepen in 2018 18,2 miljoen euro voor het werknemersstelsel
en 10,1 miljoen euro voor het stelsel van de zelfstandigen, wat neerkomt op een totaal
van 28,3 miljoen euro (3,3 miljoen euro meer dan geraamd).
2.5.4 Betaling van pensioencompensaties Proximus
In het kader van de overname door de Staat van de pensioenen ten laste van Belgacom,
betaalde de Federale Pensioendienst (FPD) in sommige gevallen een compensatie aan Belgacom/Proximus om het verschil te dekken tussen het pensioen toegekend aan voormalige
werknemers en een theoretisch pensioen. De regering besliste die compensatie te schrappen. Volgens de regering moest dat 10 miljoen euro opleveren.
De maatregel trad in werking op 8 januari 201873. De FPD kan de financiële impact ervan
niet becijferen. De verwachte besparing werd wellicht wel gerealiseerd want de compensaties voor 2016 en 2017 beliepen respectievelijk 15,7 miljoen euro en 17,7 miljoen euro.
2.5.5 Afkoop van studieperiodes voor de berekening van het pensioen74
Sinds 1 december 2017 kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren succesvol afgeronde studies geheel of gedeeltelijk laten meetellen bij de berekening van hun pensioen.
Daarvoor moeten ze een regularisatiebijdrage betalen.
Vóór de hervorming telden studiejaren mee naargelang van het statuut. Bij ambtenaren
werden de studiejaren om het diploma te behalen dat vereist was voor hun aanwerving, kosteloos meegeteld. Andere werknemers konden hun studiejaren vanaf 1 januari van het jaar
waarin ze twintig jaar werden, ook regulariseren maar moesten daarvoor een aanvullende

70 Koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een
algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen.
71 Koninklijk besluit van 10 maart 2019 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van
het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van
een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen.
72 Koninklijk besluit van 21 december 2017 tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan
voor 2018, genomen in uitvoering van de wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en
zelfstandigenstelsel.
73 Artikel 44 van de programmawet van 25 december 2017.
74 Deze maatregel komt uit 2017 en is dus niet opgenomen in tabel 15.
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bijdrage betalen. Werknemers moesten daarover beslissen binnen tien jaar na het afronden
van hun studie. Voor zelfstandigen was er geen dergelijke termijn: zij hadden tot het einde
van hun loopbaan de tijd om de regularisatie aan te vragen.
De nieuwe regeling is van toepassing op pensioenen die ten vroegste op 1 december 2018 effectief ingaan. Ze harmoniseert de regels van de drie stelsels. Regularisatie is mogelijk op
elk moment, maar wel vóór aanvang van het pensioen. Tijdens een overgangsperiode van
drie jaar (van 1 december 2017 tot 30 november 2020) geldt een forfaitaire regularisatiebijdrage 1.500 euro per studiejaar voor zelfstandigen en werknemers en 1.275 euro voor
ambtenaren75. De bijdrage is ook forfaitair als de regularisatie-aanvraag wordt ingediend
binnen tien jaar nadat het diploma werd behaald. Bij aanvragen die later worden ingediend,
zal de bijdrage worden verhoogd met een intrestpercentage en met een coëfficiënt die wordt
afgeleid uit de mortaliteitstabellen.
De regering herraamde in juli 2018 het rendement van deze maatregel op 43,8 miljoen euro
bij de werknemers, 3,6 miljoen euro bij de zelfstandigen en 16,2 miljoen euro bij de ambtenaren. De commissie Financiën en Begroting van de RSZ-Globaal Beheer heeft dat rendement in december 2018 herraamd op respectievelijk 20 miljoen euro, 3,6 miljoen euro
en 5,5 miljoen euro. De ontvangsten voor 2018 beliepen uiteindelijk 7,5 miljoen euro voor
het stelsel van de werknemers, 5,8 miljoen euro voor het stelsel van de zelfstandigen en
2,6 miljoen euro voor het stelsel van de ambtenaren (d.w.z. 47,7 miljoen euro minder dan de
tweede raming van de regering).
2.6

Zelfstandigen

2.6.1 Sociale bijdragen voor starters
De maatregel wil voor de eerste twee jaren waarvoor sociale bijdragen verschuldigd zijn,
progressieve inkomensdrempels invoeren voor de berekening van de minimale bijdragen
voor zelfstandigen in hoofdberoep. Het is de bedoeling het bedrag van de sociale bijdragen
af te stemmen op de economische activiteit van het jaar in kwestie. De ministerraad had de
ontvangstenderving in juli 2017 op 40,6 miljoen euro geraamd.
Op 25 oktober 2017 vroeg de ministerraad aan de bevoegde minister om een voorstel uit te
werken om de socialebijdragedrempels voor startende zelfstandigen vanaf 2018 te verminderen met 20 miljoen euro. Volgens het voorstel van de minister heeft de berekening alleen
nog betrekking op het eerste jaar. De financiële impact werd door de FOD Sociale Zekerheid
geraamd op 16,3 miljoen euro, op basis van het aantal primostarters van de voorbije drie jaar.
De wet van 18 februari 2018 voerde twee nieuwe drempels voor voorlopige bijdragen in
voor zelfstandigen die als primostarters worden beschouwd. De maatregel geldt voor de
eerste vier opeenvolgende kalenderkwartalen waarin de zelfstandige in hoofdberoep bijdrageplichtig is, op voorwaarde dat hij in de twintig kalenderkwartalen vóór de start of de
herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel moment bijdrageplichtig was als
zelfstandige in hoofdberoep of als werknemer die wordt gelijkgesteld met een zelfstandige
in bijberoep.

75 De lagere forfaitaire bijdrage voor ambtenaren is maar van toepassing voor aanvragen die zijn ingediend tussen
1 december 2017 en 30 november 2019.
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Vanaf het tweede kwartaal van 2018 daalt de drempel die als basis dient voor de berekening
van de minimumbijdrage voor primostarters die aan de voorwaarden voldoen76.
In 2018 werden 2.663 aanvragen voor de eerste drempel goedgekeurd en 571 voor de tweede
drempel. Het RSVZ kan niet becijferen hoe groot het verlies aan bijdragen is dat voortvloeit
uit de toepassing van die nieuwe bijdragedrempels.
De beleidscel van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie wijst erop dat de kosten van de maatregel voor de bijdragen
van het jaar 2018 gespreid zijn over twee fases. De eerste fase is die van de aanvragen voor
lagere voorlopige bijdragen door primostarters (financiële impact: 3,1 miljoen euro in 2018).
De tweede fase doet zich voor op het moment van de regularisaties, twee jaar nadien, en
impliceert de terugbetaling van een deel van de bijdragen 2018 die de primostarters voorlopig hadden betaald. De werkelijke kosten van de maatregel zullen pas bekend zijn na afloop
van die tweede fase.
2.6.2 Onbelast bijverdienen
Deze maatregel stelt inkomens uit een activiteit in het kader van verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers of de deeleconomie fiscaal en sociaal vrij tot 6.000 euro per
jaar (geïndexeerd).
Volgens de berekeningshypotheses van de beleidscel van de minister van Sociale Zaken
zou de maatregel budgettair neutraal moeten zijn omdat de positieve en negatieve impact
elkaar compenseren.
De begrotingscontrole 2018 had de ontvangsten uit sociale bijdragen van het RSVZ met
6,3 miljoen euro verminderd in de veronderstelling dat sommige gepensioneerden of zelfstandigen in bijberoep met minder dan 6.000 euro inkomsten, voortaan die voorkeurregeling zouden verkiezen.
De wetgeving is van kracht sinds 15 juli 2018. Het RSVZ kan het verlies aan sociale bijdragen
niet identificeren.
2.7

Geneeskundige verzorging

2.7.1 Overzicht van de besparingsmaatregelen
De Algemene Raad van het RIZIV legde op 9 oktober 2017 voor 237,9 miljoen euro aan besparingen op binnen de globale begrotingsdoelstelling 77. Die moesten ervoor zorgen dat de
geraamde uitgaven binnen die doelstelling blijven.

76 Van 13.550,50 euro naar 6.997,55 euro en naar 9.033,67 euro.
77 Het verschil met het bedrag in tabel 15 wordt verklaard door de bijkomende maatregelen binnen en buiten de begrotingsdoelstelling. Binnen de doelstelling gaat het om bijkomende middelen voor de terugbetaling van uitgaven
voor geïnterneerden (15 miljoen euro), de vergoeding van klinisch psychologen (22,5 miljoen euro, via de interdepartementale provisie) en de uitvoering van het sociaal akkoord in de sector van de verpleegkundigen (25 miljoen euro, via de interdepartementale provisie). Buiten de doelstelling is 17,8 miljoen euro extra toegekend voor de
vergoeding van artsen die optreden als stagemeester en worden de ontvangsten en uitgaven voor internationale
verdragen lager ingeschat (een vermindering met respectievelijk 15,2 miljoen euro en 61,8 miljoen euro).
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Voor de bespreking heeft het Rekenhof de maatregelen samengevat volgens de aard van de
verstrekkingen.
Tabel 16 – Overzicht van besparingsmaatregelen, per hoofdrubriek (in miljoen euro)
Besparing
Farmaceutische verstrekkingen

Voorlopige realisatie
187,8

96,2

35,9

34,3

Implantaten

8,0

5,6

Paramedische verstrekkingen

3,2

3,2

Ziekenhuizen

2,5

0,0

Divers

0,5

0,5

Totaal

237,9

139,8

Honoraria artsen

Bron: Beslissingen bij de opmaak van de begroting (oktober 2017) en begrotingsdocumenten en gestandaardiseerde verslagen over de uitgaven van het RIZIV.
De meeste besparingen hebben betrekking op het beperken van de geraamde uitgaven voor
sommige verstrekkingen, het niet volledig toekennen van de indexatie van de honoraria
en de besparingen in de uitgaven voor de farmaceutische verstrekkingen in het kader van
het Toekomstpact. Van sommige besparingsmaatregelen is het echter onmogelijk om de
werkelijke weerslag te bepalen. De stand van zaken wordt hierna per maatregel toegelicht.
2.7.2 Realisatie van de maatregelen
Geneesmiddelen
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sloot in juli 2015 met de geneesmiddelenindustrie het Toekomstpact78. Het pact bevat een budgettair groeitraject waarbij voor
elk begrotingsjaar besparingsmaatregelen werden geprogrammeerd. De uitvoering van dit
pact moest in 2018 tot een besparing van 183,8 miljoen euro leiden. Daarnaast heeft het
RIZIV beslist om voor 4,0 miljoen euro bijkomende maatregelen te nemen. Uiteindelijk
werden de volgende besparingen gerealiseerd:
•

•

De herziening en/of de schrapping van de vergoedingsbasis van bepaalde geneesmiddelen of de aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden bracht 40,7 miljoen euro op. Dat is
30,6 miljoen euro minder dan geraamd. Dat komt vooral doordat bepaalde maatregelen
later in werking traden (-17,7 miljoen euro) en sommige andere maatregelen niet werden
uitgevoerd (bv. de herziening van de terugbetalingsvoorwaarden en de prijsverlaging
van geneesmiddelen voor de behandeling van hemofilie, -5,0 miljoen euro) 79;
De besparing door goedkopere geneesmiddelen voor te schrijven (66,4 miljoen euro)
bracht 34,9 miljoen euro minder op dan geraamd. Dit kan verklaard worden door de
latere inwerkingtreding van de maatregel.

78 Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie, 27 juli 2015.
79 De vertraging in de uitvoering van die besparingen is soms het gevolg van externe factoren, zoals een verlenging
van een patent (waardoor de prijs en de daarop gebaseerde vergoeding van de ziekteverzekering niet dalen (dat
kan pas als het patent is verstreken).
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•
•

De bijkomende prijsdalingen van geneesmiddelen werden later doorgevoerd dan gepland
waardoor ze 10,2 miljoen euro minder opbrachten dan geraamd (34,2 miljoen euro).
Twee maatregelen werden niet uitgevoerd: het stimuleren van het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen80 in de retailmarkten en het achteraf controleren van het oneigenlijk langdurig gebruik van maagzuurremmers in hoge dosissen (-16,0 miljoen euro).

Artsenhonoraria
De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft voor 35,8 miljoen euro maatregelen
uitgewerkt. Het gaat vooral om het niet of maar gedeeltelijk toekennen van de indexering
in 2018 (27,5 miljoen euro), het niet uitvoeren van bepaalde maatregelen die leiden tot meeruitgaven (4,2 miljoen euro) en volumebeperkingen op scans van de wervelzuil (2,6 miljoen euro). De herziening van de terugbetalingsvoorwaarden van doseringen van vitamine
B12 en foliumzuur werd pas uitgevoerd in 2019 (geraamde besparing: 1,5 miljoen euro).
Implantaten
Bij de implantaten moest 8 miljoen euro worden bespaard. In het kader van het pact dat
de Belgische federatie van de industrie van de medische technologie (beMedTech)81 en de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sloten, werd beslist:
•

•

het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen met betrekking tot heupprothesen uit te breiden. De regeling is in werking getreden op 1 juni 201882. Daardoor is maar 1,3 miljoen
euro bespaard in de plaats van de geraamde 2,2 miljoen euro;
een lineaire besparing te realiseren van 0,95 % of 5,8 miljoen euro op de overige prestaties in categorie A83 (met uitzondering van de implantaten van de wervelkolom) door het
bedrag waarop de terugbetaling van de ziekteverzekering wordt berekend, te verminderen en de maximum-en plafondprijzen aan te passen. De maatregel werd uitgevoerd
vanaf 1 april 2018 (gerealiseerde besparing: 4,3 miljoen euro).

Paramedische verstrekkingen
Bij de paramedische verstrekkingen werd voor 3,2 miljoen euro bespaard, hetzij met gerichte maatregelen voor specifieke verstrekkingen, hetzij door de prestaties niet of maar
gedeeltelijk te indexeren. De belangrijkste besparingen hadden betrekking op de thuisverpleging (1,2 miljoen euro), tandartsen (700.000 euro), de kinesitherapeuten (600.000 euro)
en dialyse (300.000 euro). De voorlopige uitgaven bleven voor alle verstrekkingen onder
de partiële begrotingsdoelstelling, behalve voor de thuisverpleging (overschrijding van
2,5 miljoen euro).

80 Een biosimilair geneesmiddel bevat een werkzame stof van een al erkend biologisch geneesmiddel (d.i. een geneesmiddel waarvan de werkzame stof vervaardigd is uit of afkomstig is van een biologisch organisme).
81 Pact Medische Technologieën tussen de Belgische overheid en de Belgische federatie van de industrie van de medische technologie in oktober 2016.
82 Koninklijk besluit van 9 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het
persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.
83 Die categorie bevat de nominatieve lijst van implantaten waarvoor de ziekteverzekering de individuele prijs terugbetaalt.
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Ziekenhuizen
Een besparing van 2,5 miljoen euro in de ziekenhuisbudgetten had als doel de ziekenhuizen
te sturen in de richting van het gewenste ziekenhuislandschap en de nieuwe ziekenhuisfinanciering die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft uitgetekend. De
maatregel werd niet uitgevoerd. De voorlopige uitgaven bleven onder de partiële begrotingsdoelstelling.
Diverse maatregelen
Het gaat om een gedeeltelijke indexering van de prestaties van de medische huizen84
(100.000 euro), het schrappen van een verstrekking en de vermindering van het forfait voor
neuromusculaire ziektes in de revalidatie (300.000 euro)
2.8
Conclusie
Bij de opmaak van de initiële en de aangepaste begroting 2018 heeft de regering 523,8 miljoen euro aan maatregelen genomen (de sociale fraude buiten beschouwing gelaten). Het
grootste deel (80,89 %) had betrekking op de werkgelegenheid en de verzekering geneeskundige verzorging. De OISZ zijn de eerstelijnsactoren om die maatregelen uit te voeren.
•
•

•

Een beperkt aantal van die maatregelen is in 2018 niet uitgevoerd, zodat de beoogde
besparing niet kon worden gerealiseerd.
Andere besparingsmaatregelen of maatregelen die voor nieuwe ontvangsten moeten
zorgen, worden niet altijd uitgevoerd volgens de planning die de regering heeft vooropgesteld. De adviesprocedures, het feit dat ook nog uitvoeringsbesluiten moeten worden
genomen, en de technische complexiteit zijn de belangrijkste oorzaken van de vertraging.
Het is vaak moeilijk om de werkelijke weerslag te bepalen van maatregelen die tijdens
het begrotingsjaar in werking treden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: de recente inwerkingtreding van de maatregelen, het ontbreken van meetinstrumenten en de
moeilijkheid om het aandeel van de begrotingsmaatregelen in de evolutie van de ontvangsten en uitgaven te bepalen85.

Omdat de begrotingsmaatregelen een belangrijk onderdeel zijn van het socialezekerheidsbeleid, beveelt het Rekenhof de OISZ opnieuw aan passende systemen te ontwikkelen om
over beheerinstrumenten te beschikken waarmee het financiële resultaat van de maatregelen kan worden beoordeeld.

84 Medische huizen organiseren, voor patiënten die er zijn ingeschreven, de zorgcontinuïteit van de raadplegingen en
bezoeken van de huisartsen, de kinesitherapieverstrekkingen en de verpleegkundige verstrekkingen.
85 Het Rekenhof heeft die moeilijkheden al aangekaart in zijn analyses van de begrotingsmaatregelen in vorige Boeken over de sociale zekerheid.
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3

Strijd tegen de sociale fraude

Volgens de algemene toelichting bij de initiële begroting 2018 zou de strijd tegen de sociale
fraude 255,3 miljoen euro86 moeten opleveren. Dat bedrag bestaat enerzijds uit een nietuitgesplitst bedrag van 205,3 miljoen euro, afkomstig van eerdere maatregelen die worden
voortgezet87, en anderzijds uit 50 miljoen euro88 aan nieuwe maatregelen89.
Bij de begrotingsaanpassing werd de ontvangstenraming beperkt tot 201,9 miljoen euro
omdat diverse maatregelen niet zouden worden uitgevoerd. De algemene toelichting vermeldt echter 10 miljoen euro aan bijkomende nieuwe maatregelen90.
Het Rekenhof schetst hierna in hoeverre de begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de
sociale fraude werden uitgevoerd, wat ze hebben opgeleverd en hoe erover werd gerapporteerd. Op 23 juli 2019 heeft het Rekenhof zijn vaststellingen ter commentaar meegedeeld
aan de minister van Sociale Zaken en aan de minister bevoegd voor de Strijd tegen sociale
fraude. Hun antwoorden zijn verwerkt in de hiernavolgende uiteenzetting.
3.1

Implementering van de begrotingsmaatregelen ter bestrijding van de sociale
fraude
De volgende tabel geeft de stand van zaken weer op 30 juni 2019 van de uitvoering van de
maatregelen tegen sociale fraude 2018, per OISZ en horizontaal, alsook van de maatregelen
2015, 2016 en 2017 die op 30 juni 2018 nog niet waren uitgevoerd.
De tabel is gebaseerd op de informatie die werd aangeleverd door de OISZ en door de beleidscel van de minister die bevoegd is voor de strijd tegen de sociale fraude.
Het Rekenhof herinnert eraan dat naast de maatregelen die werden aangekondigd bij de
opmaak en de aanpassing van de begroting, meerdere acties en plannen bestaan om sociale
fraude te bestrijden91.

86 Dat bedrag omvat 239,25 miljoen euro voor het stelsel van de werknemers en 16,05 miljoen euro voor het stelsel
van de zelfstandigen.
87 De maatregelen waartoe de regering in het verleden besliste en die werden uitgevoerd, hebben een financiële impact in de jaren erna. Extra ontvangsten komen terecht bij de globale ontvangsten, terwijl besparingen niet meer
worden weergegeven bij de uitgaven.
88 Het bedrag werd verdeeld bij de begrotingscontrole: 45 miljoen euro voor de RSZ en 5 miljoen euro voor het RSVZ.
De regering had in dat bedrag niet de maatregel van de doorgedreven controle van de gezinssituatie door de RVA
(52,7 miljoen euro) opgenomen. Omdat die maatregel over bestrijding van sociale fraude gaat, is hij in deze bespreking opgenomen.
89 Aanpak van sociale fraude in de grootsteden en van fraude met uitkeringen voor gehandicapten, samenwerkingsprotocol tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de sociale inspectie, Single Permit en uitbreiding van het
Limosa-kadaster, plannen voor eerlijke concurrentie (PEC) in de carwashsector, charter tussen de sociale inspectie
en de bedrijven, nieuwe indeling van de sancties in het Sociaal Strafwetboek, nieuwe wet over de arbeidsrelaties
en strengere boetes voor fraude met tachografen.
90 Uitgebreider gegevensonderzoek (datamining) en ruimere toegang tot het socialezekerheidsnetwerk voor de FOD
Financiën in het kader van de bestrijding van oneerlijke concurrentie en sociale dumping, PEC in de schoonmaaksector.
91 Bijvoorbeeld: het plan-Debacker, de sectoriële plannen voor eerlijke concurrentie en het actieplan tegen sociale
dumping.
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De wetgeving op de bescherming van de privacy moet bij die projecten in acht worden
genomen.

Bij het uitwerken van de risicoprofielen wordt ook samenwerking beoogd met de andere
OISZ (die met dezelfde risico’s geconfronteerd worden), meer bepaald door goede praktijken te delen en via elektronische gegevensuitwisseling.

De FPD heeft niet gewacht op de invoering van de specifieke risicoprofielen en heeft de
voorbije jaren gewerkt aan een verfijning van de procedures, processen, IT-programma’s
enz. om sociale fraude op te sporen, op te volgen en zo nodig op te treden bij de toekenning of de betaling van een pensioen of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Fase 1 (aanmaak van IT-modules) is klaar. In de zomer van 2019 ontvangen de medewerkers van de FPD die de modules zullen gebruiken, een dienstnota.

De FPD bestudeert een ontwerpovereenkomst die eind 2019 aan de toezichthoudende
minister zal worden bezorgd.

De FPD is begonnen met het voorbereiden van een wetsvoorstel om de verjaringstermijn voor de terugvordering van onverschuldigde betalingen (bijvoorbeeld in het geval
van fraude) te harmoniseren en te verlengen tot tien jaar. Het directiecomité van de FPD
heeft een eerste voorstel besproken. Doel is om in het najaar van 2019 een voorstel voor
te leggen aan de beleidscel van de minister van Pensioenen.

Datums van overlijden, de burgerlijke staat en postcodes worden sinds mei 2018 elektronisch uitgewisseld. Het papieren levensbewijs voor rechthebbenden op een pensioen van
de FPD die in Nederland verblijven, wordt geleidelijk aan geschrapt.
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De RVA heeft nu meer informatiebronnen en meer tests om abnormale situaties op te
sporen. De wetgeving over de sancties werd gewijzigd en werd van kracht op 19 februari 2018 (artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering).

Deze maatregel wil sociale fraude met valse aangiften van de gezinssituatie tegengaan
door de effectieve gezinssituatie van werklozen systematisch en periodiek te controleren
(door gegevens te onderzoeken en te kruisen [datamining & datamatching] en via inspecties) en door strengere sancties te koppelen aan opzettelijke fraude.

De uitvoering is uitgesteld tot 2020.
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Het RSVZ werkt aan een rapportering over fraude.

In 2018 heeft het RSVZ deelgenomen aan 88 acties in verband met sociale dumping,
waarvan het 20 acties zelf organiseerde.

Sinds de directie ECL is opgericht, is het RSVZ veel actiever op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude. Zo heeft het in 2018 deelgenomen aan 758 acties van de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), waarvan het 81 acties zelf organiseerde.

Het RSVZ kan het rendement van de redesign van de sociale inspectie niet afzonderlijk
bepalen, noch in zijn socialezekerheidsontvangsten, noch in zijn uitgaven voor sociale
prestaties.

In het kader van de hervorming van de diensten van de sociale inspectie kende de ministerraad van 1 juni 2018 1,6 miljoen euro aan bijkredieten toe.

Het RSVZ heeft meer middelen gekregen om personeel aan te werven en om mensen te
laten overkomen uit de inspectiediensten van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale
Zekerheid (in het kader van de redesign). In april 2017 werd bij het RSVZ een directie Eerlijke Concurrentie-Concurrence loyale (ECL) opgericht die 63 nieuwe medewerkers zou
krijgen: 30 externe aanwervingen (die effectief zijn gebeurd) en 33 inspecteurs of controleurs afkomstig van de FOD Sociale Zekerheid. De ministerraad had immers toegestemd
in de transfer van voltijdse equivalenten (VTE) van de DG Sociale Inspectie naar het
RSVZ: 19 VTE in 2017, 10 VTE in 2018 en 4 VTE in 2019. Maar 13 van hen waren in functie
op 1 juli 2017. Sindsdien is er geen personeel meer getransfereerd.De inspectiedienst van
de sociale verzekeringsfondsen van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
werd overgeheveld naar het RSVZ en omgevormd tot een nieuwe externe auditdienst die
bevoegd is voor de sociale verzekeringsfondsen. Hij is operationeel sinds 1 januari 2019.
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In 2018 werden in de grootsteden meer dan 200 acties op touw gezet.

Deze maatregel wil de strijd aanbinden met valse statuten, maar daarvoor is een wetswijziging nodig. De wet van 2012 aangaande de arbeidsrelaties werd niet aangepast.

Het samenwerkingsprotocol werd in april 2018 ondertekend.

De ziekenfondsen en het Nationaal Intermutualistisch College onderhandelen met Febelfin over een overeenkomst om deze maatregel ten uitvoer te brengen.

De regelgeving over uitkeringen werd aangepast zodat ziekenfondsen de uitkeringen
kunnen recupereren die op geblokkeerde rekeningen staan nadat een arbeidsongeschikte persoon is overleden.

De maatregel is gedeeltelijk uitgevoerd.

Diverse actoren moeten samenwerken om deze maatregel te kunnen uitvoeren en er is
ook een grondige gegevensanalyse nodig, waardoor een uitvoering op grote schaal zeer
moeilijk is.

De inspectiedienst van de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV heeft onderzoeken gedaan in het kader van het proefproject uit 2017, dat werd uitgebreid tot de
drie gewesten van het land en ook, naast het gas- en elektriciteitsverbruik, tot het waterverbruik. Bij die onderzoeken is rekening gehouden met de energiegegevens die de KSZ
meedeelde. Ze leverden 135.392,72 euro aan onterechte prestaties op voor de ZIV-sector
tussen 2017 en juni 2019.
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Het Rekenhof heeft niet de informatie ontvangen die het over de uitvoering van deze
maatregel had opgevraagd .

Het Rekenhof heeft niet de informatie ontvangen die het over de uitvoering van deze
maatregel had opgevraagd .

De maatregel is uitgevoerd. Het Rekenhof heeft geen verdere informatie ontvangen.

De maatregel is uitgevoerd. Er werd een machtiging verleend.

Het Rekenhof heeft niet de informatie ontvangen die het over de uitvoering van deze
maatregel had opgevraagd.

De minister van Mobiliteit heeft een ontwerp van koninklijk besluit voorbereid waarover
met de sector werd overlegd en dat goedgekeurd moest worden op het moment dat de
regering een regering van lopende zaken is geworden.

Er is geen politiek akkoord gevonden om deze maatregel ten uitvoer te brengen.

De maatregel is in maart 2018 uitgevoerd.

De maatregel is begin 2018 uitgevoerd.

De maatregel is niet uitgevoerd omdat er geen begrotingskredieten waren voor de creatie van een interfederale database voor de single permit.

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

•
•

Het totaalbedrag omvat zowel de rechtstreekse als de onrechtstreekse effecten92 van de
socialefraudebestrijding. De onrechtstreekse effecten zijn moeilijk in te schatten.
Een onregelmatige verrichting is niet noodzakelijk frauduleus. Bij de berekening van
de financiële impact kunnen dus bedragen worden meegeteld die er niet in thuishoren
omdat ze niets te maken hebben met fraude.
De bedragen in de tabel zijn de bedragen die worden betekend aan de overtreder, en niet
de bedragen die effectief worden geïnd.
Door de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop een fraudedossier wordt geopend
en het moment van de financiële afwikkeling, is het moeilijk het jaarlijkse rendement
van de maatregelen te ramen.

3.3

Raming van het rendement van de maatregelen ter bestrijding van de sociale
fraude, en rapportering
In zijn vorige Boeken93 formuleerde het Rekenhof opmerkingen en aanbevelingen over het
gebrek aan traceerbaarheid van bedragen die worden beschouwd als rendement van maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. Het heeft er sinds 2011 op gewezen dat de
financiële stromen niet aan de diverse maatregelen kunnen worden gekoppeld en dat het
rendement dus niet te ramen valt.
Als reactie op die opmerkingen heeft de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale
Fraude in 2017 aan een externe consultant gevraagd een methode uit te werken om het rendement te monitoren. Het Rekenhof heeft geen gedetailleerde informatie gekregen over de
door hem voorgestelde methode.
Het verslag 2018 van de SIOD over de strijd tegen sociale fraude94 geeft, net zomin als het
verslag 2017, een beeld van het rendement van elke door de regering aangekondigde maatregel. Het groepeert de rendementen naargelang van de aard van de fraude (cumulatie van
uitkeringen, domiciliefraude, zwartwerk enz.). Het Rekenhof kan zich bijgevolg niet uitspreken over de relevantie van de bedragen die in het verslag zijn berekend.
Het Rekenhof stelt vast dat eind 2018 maar 17 van de 21 geplande KPI’s werden gemeten.
Bovendien zijn de indicatoren die werden vastgelegd om het actieplan 2018 op te volgen
(118, vertaald in 73 acties) nog niet allemaal operationeel. De resultaten van de indicatoren waarvoor metingen gebeurden, waarvan sommige financieel van aard zijn, worden niet
beoordeeld in het licht van een vooraf bepaalde doelstelling of een internationaal erkende
benchmarking.

92 De aankondiging van een maatregel zou bijvoorbeeld een ontradend effect kunnen hebben bij mogelijke fraudeurs.
93 Rekenhof, “Strijd tegen de sociale fraude”, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, p. 60-67; Boek 2017 over de Sociale
Zekerheid, p. 57-66; Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, p. 54-64, www.rekenhof.be.
94 SIOD, Jaarverslag sociale fraudebestrijding, maart 2019, 42 p.; SIOD, Managementsamenvatting, maart 2019, 8 p.
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Tot slot ligt het globaal rendement volgens het verslag van de SIOD in 2018 hoger (272 miljoen euro tegenover 266,7 miljoen euro in 2017), maar het verslag geeft geen uitleg over de
manier waarop de meetresultaten zijn geëvolueerd. Op sommige punten zijn de resultaten
van 2018 nochtans slechter dan in 2017.
3.4
Conclusies
Diverse maatregelen uit de begroting 2018 en uit voorgaande begrotingen werden niet of
maar gedeeltelijk uitgevoerd.
Op basis van de informatie die werd meegedeeld, stelt het Rekenhof vast dat aan de hand
van de monitoring van het rendement van de maatregelen ter bestrijding van de sociale
fraude niet kan worden berekend hoeveel elke maatregel afzonderlijk heeft opgeleverd (en
dat geldt zowel voor de maatregelen uit de begroting 2018 als voor die uit het actieplan socialefraudebestrijding 2018).
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OVERGEDRAGEN BEVOEGDHEDEN

Hoofdstuk 3

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

Context

Het institutioneel akkoord van 11 oktober 2011 voor de zesde staatshervorming bepaalde
dat de gewesten en de gemeenschappen meer bevoegdheden zouden krijgen95. Dat akkoord
werd bekrachtigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde
staatshervorming.
De financiering die de gewesten en de gemeenschappen krijgen voor de overgehevelde bevoegdheden, wordt geregeld door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.
De bevoegdheden in kwestie zijn op 1 juli 2014 overgeheveld van het federale niveau naar de
deelstaten96. Wat de sociale zekerheid betreft, werden de materies werkgelegenheid, ouderenzorg, geneeskundige verzorging en gezinsbijslag overgeheveld. Op 1 januari 2015 hebben
de deelstaatentiteiten de financiering van de overgedragen bevoegdheden overgenomen.
De overdracht gaat gepaard met een overgangsperiode. De activiteiten en verantwoordelijkheden van de Staat en van de deelstaatentiteiten werden vastgelegd in protocolakkoorden.
In die protocollen legden de ondertekenende partijen de regels vast om de bestaande middelen te kunnen gebruiken, met het oog op zowel de continuïteit van de opdrachten als de
geleidelijke uitbouw van nieuwe structuren in de deelstaatentiteiten, onder meer via kennisoverdracht97.
De federale entiteiten verzorgen het administratieve beheer van de betrokken materies
voor rekening van de deelstaatentiteiten totdat de bevoegdheden operationeel worden
overgedragen.
95 De Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
96 Met uitzondering van de bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen, die werd overgedragen op 1 januari 2016.
97 Zie hierover Rekenhof, “Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming”, Boek 2018 over
de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 95,
www.rekenhof.be.
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In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken opgemaakt van de operationele overdracht van
de bevoegdheden op 31 december 2018 en wordt het bedrag bepaald van de uitgaven voor
prestaties die tot 2018 voor rekening van de deelstaatentiteiten werden gerealiseerd. Die
uitgaven behoren niet tot de begroting van de Staat.

2

Overdrachten i.v.m. de zesde staatshervorming

2.1
Operationele overdracht van bevoegdheden
De operationele overdracht van de bevoegdheden werd gedeeltelijk gerealiseerd. De onderstaande tabel geeft weer welke bevoegdheden de deelstaatentiteiten nog moeten overnemen en op welke datum de overdracht zou moeten plaatsvinden.
Tabel 17 – Datum van de op 31 december 2018 nog te realiseren operationele overdracht van bevoegdheden
Materie

Vlaamse
Gemeenschap

Waals Gewest /
Franse
Gemeenschap

Brussel GGC

Duitstalige
Gemeenschap

RVA
Activeringsuitkeringen Sine : te bepalen Sine: te bepalen

Sine en DSP(2):
01/2019

Andere dan
DSP: 01/2019

Outplacement

Te bepalen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Te bepalen

Premies

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Loopbaanonderbreking

09/2016

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

(1)

(3)

RIZIV
Ouderenzorg: rust- en
verzorgingstehuizen, rustoorden voor
bejaarden, dagverzorgingscentra(4)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Geestelijke gezondheidszorg

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Revalidatie

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Mobiliteitshulpmiddelen(5)

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Gerealiseerd

Preventie en eerstelijnszorg (6)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Ziekenhuizen (investe- 01/2019
ringen)(7)

01/2019

Te bepalen

01/2019

01/2020

01/2019

Famifed
Gezinsbijslagen

01/2019

01/2019

Sine: sociale inschakelingseconomie.
DSP: doorstromingsprogramma.
(3)
Werkhervattingstoeslag, opleidingsuitkering, kinderopvangtoeslag, instapstage.
(4)
De Duitstalige Gemeenschap heeft alle bevoegdheden overgenomen, behalve de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden (THAB).
(5)
Het RIZIV blijft instaan voor de erkenning van de bandagisten voor alle deelstaatentiteiten (met inbegrip van de
Duitstalige Gemeenschap) en de codes van de federale nomenclatuur kunnen worden gebruikt tot in 2021.
(6)
De Vlaamse Gemeenschap heeft de bevoegdheid inzake het stoppen met roken (onderdeel van de rubriek Preventie
en Eerstelijnszorg) volledig overgenomen op 1 januari 2017.
(1)

(2)
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(7)

Alle uitgaven tot en met 2015 worden nog steeds uitgevoerd op federaal niveau voor rekening van de deelstaatentiteiten (uitdovende aard).

Bron: RVA, RIZIV en Famifed
Werkgelegenheid
De meeste bevoegdheden werden in 2016 overgedragen. De RVA oefent echter nog enkele
bevoegdheden uit voor rekening van de deelstaatentiteiten in domeinen zoals de activeringsuitkeringen of de loopbaanonderbreking. De Vlaamse Gemeenschap beheert de dossiers van loopbaanonderbrekingen die werden ingediend sinds september 2016.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen werd wettelijk gezien pas overgenomen door de deelstaatentiteiten op 1 januari 2016.
De facturen die sinds 1 januari 2019 aan de ziekenfondsen werden bezorgd maar die betrekking hebben op prestaties/verblijven tot 31 december 2018, worden nog twee jaar volgens de
huidige methode behandeld door het RIZIV.
Een aantal deelstaatentiteiten heeft uitstel gevraagd voor de volgende bevoegdheden, die
één of meer van de voornoemde materies betreffen:
•
•
•
•

•
•

het inschakelen van adviserend geneesheren, voornamelijk voor internationale conventies en revalidatie;
het gebruik van federale IT-systemen zoals Mycarenet;
het inschakelen van de ‘federale’ ziekenfondsen;
de implementering van sociale akkoorden, van vakbondspremies, van de tweede pensioenpijler enz.: die bedragen en forfaits zullen worden berekend door de FOD Volksgezondheid en door het RIZIV;
het gebruik van een aantal facturatie-instructies;
het gebruik van de database CoBRHA98.

2.2

Uitgaven voor de bevoegdheden die werden overgedragen in het kader van de
zesde staatshervorming
De deelstaatentiteiten financieren sinds 1 januari 2015 alle uitgaven in verband met de overgedragen bevoegdheden en stellen daartoe de bijbehorende begrotingen op.
De uitgaven voor prestaties die in 2018 werden uitgevoerd voor rekening van de deelstaatentiteiten bedragen 11,6 miljard euro.
Werkgelegenheid
Aangezien de operationele overdracht van de bevoegdheden in fases verloopt, dalen de uitgaven van de RVA voor rekening van de deelstaatentiteiten jaar na jaar. Zo bedroegen ze
2.106,3 miljoen euro in 2015 en 383,5 miljoen euro in 2018.

98 Common Base Registry for Healthcare Actor, de gemeenschappelijke database van alle overheidsinstellingen die
verantwoordelijk zijn voor de erkenning van actoren binnen de sector van de geneeskundige verzorging in België.
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Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De uitgaven van het RIZIV voor rekening van de deelstaatentiteiten stegen met 887,3 miljoen euro in 2016 en beliepen 4.407,7 miljoen euro. De uitgaven stegen verder in 2017 en in
2018 met respectievelijk 112,5 miljoen euro en 67,6 miljoen euro, en bedroegen 4.587,9 miljoen euro in 2018.
Gezinsbijslagen
In 2018 beheerde Famifed verder de gezinsbijslag voor rekening van de deelstaatentiteiten.
De uitgaven bedroegen 6.304,7 miljoen euro in 2015, 6.375,3 miljoen euro in 2016 (+70,6 miljoen euro), 6.500,9 miljoen euro in 2017 (+125,6 miljoen euro) en ten slotte 6.668,9 miljoen euro in 2018 (+168,0 miljoen euro).

0,2

1,6

0,6

1,2

3,3

2,9

91,5

Geschillen werkloosheid
(artikel 19 van het
protocol)

PWA – Voorschotten
Uitbetalingsinstellingen

PWA – Tussenkomst
administratiekosten

PWA – Premies
verzekeringen werklozen

Tussenkomst – Start- en
stagebonus

Tegemoetkoming Outplacement

Loopbaanonderbreking

1.263,6

1.022,3

Dienstencheques
(controle en regelgeving)

Subtotaal

140,0

2015

522,1

101,4

0,8

O

1,1

0,6

O

0,1

278,4

139,7

2016

215,7

100,1

0,7

O

1,0

O

O

0,1

O(2)

113,8

2017

159,9

73,4

0,5

O

0,0

O

O

0,0

O

85,9

2018

Vlaamse Gemeenschap

Activeringsuitkeringen
en premies (via de
uitbetalingsinstellingen)

Materies

596,3

30,5

0,3

5,2

1,3

0,5

1,9

0,1

416,0

140,5

2015
RVA

283,9

28,9

O

0,2

O

O

O

0,2

111,5

143,1

2016

175,0

28,8

O

O

O

O

O

0,1

0,2

145,9

(1)

2017

Waals Gewest /
Franse Gemeenschap

184,9

29,1

O

O

O

O

O

0,1

0,3

155,4

2018

245,9

7,1

0,1

0,4

0,3

0,1

0,5

0,1

204,0

33,3

2015

99,3

6,9

0,1

O

O

O

O

O

58,2

34,1

2016

36,5

7,1

O

O

O

O

O

O

0,5

28,9

2017

38,0

7,0

O

O

O

O

O

O

0,3

30,7

2018

Brussels Gewest / GGC

Tabel 18 – Uitgaven die de OISZ doen voor rekening van de deelstaatentiteiten in het kader van de zesde staatshervorming (in miljoen euro)

2016

2017

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

2018

Niet van toepassing

2015

Duitstalige Gemeenschap
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6.711,7 6.529,6 6.576,8

3.749,8

2.113,1

1.040,4

0,5

152,7

887,2

1.328,2
2.183,5

3.705,4 3.686,7

2.132,9

0,5

391,1

936,7

Famifed

1.288,6

0,5

379,5

908,6

RIZIV

0,5

385,3

974,0

3.787,3

2.242,6

1.359,8

Waals Gewest /
Franse Gemeenschap

1.278,6

741,7

291,0

0,1

44,9

246,0

1.213,1

752,9

360,9

0,1

109,4

251,4

1.173,3

773,3

363,4

0,1

106,7

256,6

804,3

374,7

0,1

113,4

261,2

1.217,0

Brussels Gewest / GGC

Met uitzondering van de loopbaanonderbrekingen zijn de uitgaven en de financiering van de Duitstalige Gemeenschap vervat in de cijfers van het Waals Gewest.
O: Bevoegdheid al overgedragen

Bron: RVA, RIZIV, Famifed

(2)

(1)

6.850,4

3.586,8

Totaal

3.509,8

Gezinsbijslagen

1,0

3.455,5

1,0

812,4

3.416,0

1,0

863,4

2.016,8

2.734,1 2.804,1 2.830,2

1,0

Werkingskosten

906,6

1.939,7

2.170,8

407,5

Geneeskundige
verzorging

1.826,5

Subtotaal

1.762,4

Vlaamse Gemeenschap

Ouderenzorg

Materies

53,4

33,9

19,0

0,0

2,5

16,5

58,8

34,0

24,1

0,0

7,5

16,6

59,5

34,3

24,5

0,0

7,7

16,8

59,2

35,3

23,2

0,0

5,9

17,3

Duitstalige Gemeenschap
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Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar
behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Het Rekenhof stelt vast dat
de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen nog steeds
onvoldoende worden nageleefd. Volgens de wettelijke bepalingen moet het Rekenhof de rekeningen van de OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar ontvangen.
Voor de rekeningen 2018 kan het Rekenhof daar nu dus nog geen uitspraak over doen. Op
31 juli 2019 had het de rekeningen 2017 van geen enkele instelling ontvangen. Ook de rekeningen 2016 van negen instellingen, de rekeningen 2015 van vier instellingen en de rekeningen
2014 van twee instellingen werden nog niet ontvangen. Voor de jaren 2013 en 2012 zijn de rekeningen van één instelling nog niet ontvangen.
Op 31 juli 2019 hadden de beheersorganen van acht van de dertien instellingen hun rekeningen 2018 alvast opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) moet zijn rekeningen 2016 en 2017 nog opstellen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) nog zijn rekeningen voor de jaren 2015, 2016 en 2017. De laattijdige afsluiting van die
rekeningen verhindert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de sociale zekerheid
in de rekeningen van de Staat.

1

Inleiding

Overeenkomstig zijn organieke wet is het Rekenhof belast met de controle van de rekeningen 2018 van dertien99 openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ): eHealth, Famifed, Fedris, FSO, HVW, HZIV, KSZ, RVA, RJV, FPD, RSZ, RIZIV en RSVZ.
De OISZ moeten strikte termijnen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te
keuren en toe te zenden aan de toezichthoudende minister die ze meedeelt aan de minister
van Begroting, die ze op zijn beurt doorstuurt naar het Rekenhof.
In zijn vroegere Boeken100 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die termijnen niet worden
nageleefd. Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het nochtans tijdig kunnen beschikken
over de rekeningen.
Ook Eurostat, het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat instaat voor het opmaken van statistieken, pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op natio-

99 In 2017 waren er nog veertien OISZ. Op 1 januari 2018 zijn de activiteiten van de HVKZ geïntegreerd in de HZIV en
de RSZ.
100 Rekenhof, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2014, p. 69; Boek 2015, oktober 2015, p. 73; Boek 2016, augustus 2016, p. 71; Boek 2017, oktober 2017,
p. 81 en Boek 2018, augustus 2018, p. 77, www.rekenhof.be.

72

naal niveau waarbij het Rekenhof een rol moet spelen 101. Dat de geauditeerde geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid niet tijdig beschikbaar zijn, beschouwt Eurostat als
een knelpunt dat dringend moet worden verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken
(Excessive Deficit Procedure) te garanderen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de minister van Begroting aangekondigd dat het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003102,
die het referentiekader is voor de consolidatie van de rekeningen van de Staat, mogelijk zal
worden uitgebreid tot de OISZ103.
Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen
op 31 juli 2019.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Opmaak van de rekeningen
De beheersorganen van de OISZ moeten de rekeningen opstellen voor 15 juni van het jaar
volgend op het boekjaar 104. De volgende tabel geeft een overzicht van de naleving door de
OISZ van die verplichting.
Tabel 19 – Naleving van de termijn voor de opmaak van de rekeningen (toestand op 31 juli 2019)
Opmaak van de rekening

Boekjaar 2016

Boekjaar 2017

Boekjaar 2018

Tijdig

4

2

2

Minder dan 1 maand te laat

7

6

6

1 tot 2 maanden te laat

0

0

-

2 tot 12 maanden te laat

3

2

-

Meer dan 1 jaar te laat

0

0

-

Nog niet opgemaakt

2

4

5

16

14

13

Totaal
Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

Voor het jaar 2018 hebben de beheersorganen van eHealth, het Fedris, de FPD, het FSO,
de HVW, de RJV, het RSVZ en de RVA hun rekeningen al opgesteld. Het RIZIV heeft zijn
rekeningen 2015, 2016 en 2017 nog niet opgesteld en voor de RSZ zijn de rekeningen 2016 en

101 Europese Commissie (Eurostat), “Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure
(EDP)” van de Europese Commissie (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.
102 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
103 Parl. St. Kamer, 15 december 2016, DOC 54 2139/003, Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Verslag namens de Commissie
voor de Financiën en de Begroting, p. 11.
104 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor de HVKZ en het RIZIV op 31 december.
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2017 nog niet opgesteld (zie punt 2.4). Voor het boekjaar 2017 ontbreken ook nog de rekeningen van de KSZ105 en de HVKZ106.
Vanaf het boekjaar 2014 worden de begrotingsontvangsten en -uitgaven aangerekend volgens het principe van de vastgestelde rechten 107. De OISZ moeten sindsdien de ontvangsten
en uitgaven van de beheersbegroting boeken voor 31 januari van het volgende jaar. Voor de
ontvangsten en uitgaven van de opdrachtenbegroting blijft dat nog steeds voor 31 maart 108
van het volgende jaar.
De aanpassing van de regels van aanrekening leidde in de eerste jaren niet tot een verbetering in de tijdige opmaak van de rekeningen. Voor het jaar 2018 stelt het Rekenhof vast dat
maar twee instellingen hun rekeningen tijdig hebben opgemaakt. Zes instellingen deden
dit met minder dan één maand vertraging, vijf hebben hun rekeningen nog niet opgemaakt.
Vergeleken met de toestand op 31 juli 2018 (voor de rekeningen 2017) is er geen verbetering.
2.2
Controle van de bedrijfsrevisoren
Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 brengt de revisor
verslag uit over zijn controle bij de toezichthoudende minister en de minister bevoegd voor
de begroting, binnen drie maanden nadat de instelling de rekeningen heeft opgemaakt. De
beheersorganen van de OISZ sturen dat verslag, samen met de rekeningen, voor goedkeuring naar de toezichthoudende minister.
Op dit ogenblik is bij alle instellingen een bedrijfsrevisor aangesteld, maar dat gebeurde
bijna altijd laattijdig 109. De vertraging bij het opmaken van de controleverslagen door de
bedrijfsrevisoren is te verklaren door hun laattijdige aanstelling maar ook door het laattijdig aanvatten van de controle door de bedrijfsrevisor, of de duur ervan. Het Rekenhof heeft
er in het verleden al op gewezen dat het laattijdig afleveren van de controleverslagen een
oorzaak vormde voor de laattijdige overlegging van de rekeningen. Ook het Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ (GAC) besteedt in zijn recente jaarverslag aandacht aan de
laattijdigheid waarmee de revisoren hun verslagen opleveren110.

105 De financiële dienst van de KSZ heeft zijn rekeningen voor 2017 en 2018 al opgesteld. Het beheerscomité heeft
die rekeningen nog niet goedgekeurd , omdat de regeringscommissaris een negatief advies heeft gegeven. Een
positief advies is volgens hem alleen mogelijk als de KSZ op een constructieve manier meewerkt aan een oplossing
voor het geschil met het Rijksregister en ze die definitieve oplossing, als die is goedgekeurd door de bevoegde
instanties, onmiddellijk en volledig uitvoert. In dit geval zullen de rekeningen 2017 en 2018 worden goedgekeurd
op het beheerscomité van begin september 2019.
106 Door de integratie van HVKZ deels in HZIV en deels in RSZ op 1 januari 2018 is dit de laatste rekening die zij moet
opmaken.
107 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.
108 Voor de HVKZ en het RIZIV is de datum vastgesteld op 30 september.
109 Voor een overzicht van de data van aanstelling, zie Rekenhof, “Overlegging van de rekeningen”, Boek 2016 over de
Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2016, p. 71, www.rekenhof.be.
110 Het dringt er bij de OISZ op aan onmiddellijk maatregelen nemen om de vertragingen bij het opstellen van de
verslagen van de bedrijfsrevisoren weg te werken. Van de acht instellingen die rechtstreeks onder het GAC van de
OISZ vallen, heeft er slechts één een verslag van de revisoren kunnen voorleggen in 2018. Ook bepleit het GAC een
intensere samenwerking tussen de controleactoren. De coördinatie van de werkzaamheden van alle controleactoren is van groot belang voor de betrouwbaarheid van de interne beheersing van de instellingen. Zie ook het artikel
“Opdracht van de revisoren bij de OISZ” in deel IV van dit Boek.
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Naar aanleiding van problemen met de bedrijfsrevisoren bij het verzekeren van de kwaliteit
van de rekeningen hebben vertegenwoordigers van het College van de OISZ111 op 20 oktober 2017 en 11 december 2018 overlegd met een afvaardiging van het Rekenhof over de invoering van single audit bij de OISZ. Naar aanleiding van die laatste vergadering werd beslist
twee werkgroepen op te richten112. Eén technische werkgroep “Opmaak van de rekeningen”
buigt zich over de problematiek van de tijdige opmaak van de rekeningen113. Een tweede
werkgroep “Single audit” werkt samenwerkingsprotocollen uit tussen de verschillende
controleactoren. Die werkgroepen hebben in 2019 verschillende keren vergaderd114. Op het
ogenblik van de publicatie van dit Boek waren de werkzaamheden nog niet afgerond.
2.3
Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof
De OISZ sturen de rekeningen die hun beheersorganen hebben opgesteld, samen met het
verslag van de aangestelde revisor, binnen drie maanden voor goedkeuring aan de minister
bevoegd voor de instelling. De toezichthoudende minister bezorgt de goedgekeurde rekeningen binnen zes weken aan de minister van Begroting, die op zijn beurt vier weken heeft
om de rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof 115.
Sinds het boekjaar 2013 moeten de rekeningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend
op het boekjaar aan het Rekenhof worden overgelegd.
Omdat de rekeningen 2018 tot uiterlijk 30 november 2019 aan het Rekenhof kunnen worden
bezorgd116, kan het Rekenhof voor dat jaar nog geen uitspraak doen over de naleving van de
termijn. Het herinnert er echter aan dat het beheersorgaan van acht instellingen (eHealth,
Fedris, FPD, FSO, HVW, RJV, RSVZ en RVA) op 31 juli 2019 de rekeningen 2018 al heeft
opgesteld.
Wat de rekeningen 2017 betreft, had het Rekenhof op 31 juli 2019 nog geen enkele rekening ontvangen ook al hadden tien instellingen (eHealth, Famifed, Fedris, FPD, FSO, HVW,
HZIV, RJV, RSVZ en RVA) die rekeningen al opgemaakt.
Van negen instellingen ontbraken nog de rekeningen 2016 hoewel zeven instellingen hun
rekeningen al hadden opgemaakt (DIBISS, FAO117, FPD, FSO, HZIV, RJV en RVA). De beheersorganen van het RIZIV en de RSZ hebben op 31 juli 2019 hun rekeningen 2016 nog niet
opgesteld.

111 Het College brengt op vraag van de toezichthoudende minister of op eigen initiatief advies uit over aangelegenheden inzake het bestuur, het personeelsbeleid en de werking van de OISZ. Het is samengesteld uit de administrateurs-generaal van de OISZ.
112 Zie ook het artikel “Opdracht van de revisoren bij de OISZ” in deel IV van dit Boek.
113 Het tijdig opmaken van de rekeningen is vooral een probleem bij de RSZ en het RIZIV (zie punt 2.4). Daarom zijn
voorlopig alleen medewerkers van die instellingen betrokken bij het overleg. In een latere fase kan de werkgroep
worden verruimd tot andere OISZ.
114 De technische werkgroep “Opmaak van de rekeningen” vergaderde op 17 april 2019 en op 10 juli 2019 en de werkgroep “Single audit” op 29 maart 2019.
115 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
116 Voor de RSZ is dat 15 maart 2020 en voor het RIZIV 15 juni 2020.
117 Fonds voor Arbeidsongevallen, sinds 1 januari 2017 samen het met Fonds voor de Beroepsziekten gefusioneerd tot
Fedris.
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Van vier instellingen ontbraken nog de rekeningen 2015, hoewel drie instellingen hun rekeningen al hadden opgemaakt (FSO, RJV en RSZ). Het beheersorgaan van het RIZIV had op
31 juli 2019 zijn rekening 2015 nog niet opgesteld.
In 2016 had de minister van Begroting aan de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA)118
gevraagd de toepassing van de boeking volgens vastgestelde rechten te controleren in de
rekeningen 2014, voordat die rekeningen naar het Rekenhof zouden worden doorgestuurd.
Op 31 juli 2019 ontbraken alleen de rekeningen 2014 van het RIZIV en de RSZ. De FOD
BOSA heeft die rekeningen nog niet gecontroleerd.
Het Rekenhof wijst er daarnaast op dat de rekeningen 2013 en 2012 van het RIZIV nog ontbreken.
2.4
Problematiek bij RSZ en het RIZIV
De RSZ en het RIZIV slagen er niet in hun rekeningen binnen de wettelijke termijn op te
maken, ook al hebben zij meer tijd dan de andere instellingen.
Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof in zijn Boek 2018119 heeft de RSZ
stappen ondernomen om zijn achterstand in de opmaak van de rekeningen in te halen. Op
31 juli 2019 had de RSZ de rekeningen 2014 en 2015 opgemaakt. Volgens zijn actieplan zal
de RSZ voor het einde van 2019 ook de rekeningen 2016 en 2017 afsluiten en de rekeningen
2018 in het eerste kwartaal van 2020. De RSZ verwacht de rekeningen 2019 tijdig te kunnen
afsluiten, d.i. voor 30 september 2020.
De opmaak van de rekeningen bij het RIZIV is een complex proces, waarbij verschillende
diensten zijn betrokken. De dienst Interne Audit van het RIZIV, die dat proces in 2018 onderzocht, oordeelt dat het nodig is een verantwoordelijke aan te wijzen voor het volledige
proces en stelt dat de vertraging kan worden beperkt door een doeltreffender samenwerking tussen de betrokken personen van het RIZIV en erbuiten. De dienst beveelt het RIZIV
aan om werk te maken van een actieplan om de achterstand in de opmaak van de rekeningen weg te werken.
Overeenkomstig de afspraken die de RSZ en het RIZIV hebben gemaakt in de vergadering
van de technische werkgroep “Opmaak van de rekeningen” (zie punt 2.2), hebben zij het
College van de OISZ half augustus 2019 een voorstel voorgelegd voor de optimalisering van
de rekeningen.
De laattijdige afsluiting van de rekeningen van het RIZIV blijft een probleem, zeker als de
verrichtingen van de sociale zekerheid op termijn zouden worden geïntegreerd in de jaarrekening van de Staat die het Rekenhof moet certificeren.

118 De FOD Budget en Beheerscontrole maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de FOD BOSA.
119 Rekenhof, “Overlegging van de rekeningen”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 77-82, punt 2.4, www.rekenhof.be.
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3

Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof
overgelegd.
De te volgen procedures en termijnen zijn duidelijker omschreven sinds het boekjaar
2013 en de termijn voor het beheersorgaan om de rekeningen op te stellen werd verlengd
met een maand. Desondanks is er geen verbetering merkbaar in de tijdige opmaak van de
rekeningen. Op 31 juli 2019 hebben de beheersorganen van acht instellingen hun rekeningen 2018 al opgemaakt. Slechts twee instellingen hebben hun rekeningen 2018 op de vooropgestelde datum van 15 juni 2019 opgemaakt. Daarnaast moeten de KSZ en de HVKZ hun
rekeningen 2017 nog opmaken. De RSZ moet nog zijn rekeningen van 2016 en 2017 opmaken
en het RIZIV nog die van 2015, 2016 en 2017 (voor 2018 hebben zij respectievelijk tijd tot
30 september en 31 december 2019).
De jaarrekeningen moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
aan het Rekenhof worden toegestuurd120. Daardoor kon het Rekenhof nog niet nagaan of de
OISZ en de bevoegde ministers de termijn voor het overleggen van de rekeningen 2018 beter
naleven. Wel stelt het vast dat het nog geen enkele rekening 2017 heeft ontvangen en dat het
van negen instellingen de rekeningen 2016 nog moet krijgen.
De FOD BOSA heeft het onderzoek naar de toepassing van het principe van de vastgestelde
rechten in het jaar 2014 (zoals in 2016 gevraagd door de minister van Begroting) afgerond
voor het merendeel van de instellingen. Alleen de rekeningen van het RIZIV en de RSZ werden nog niet gecontroleerd. Het Rekenhof dringt erop aan dat ook deze rekeningen zo snel
mogelijk worden overgezonden, zodat de FOD BOSA zijn onderzoeken kan afronden en
de minister van Begroting de rekeningen op zijn beurt kan overzenden aan het Rekenhof.
De laattijdige afsluiting van de rekeningen van zowel het RIZIV als de RSZ bemoeilijkt de
consolidatie van de financiële gegevens van de sociale zekerheid. De maatregelen van de
RSZ hebben al geleid tot een verbetering van de situatie. Als het actieplan volledig wordt
uitgevoerd, zullen de rekeningen 2019 tijdig worden opgemaakt. Het RIZIV werkt aan de
opmaak van een actieplan, maar er is nog geen achterstand ingelopen.
De huidige toestand hypothekeert een mogelijke consolidatie van de verrichtingen van de
sociale zekerheid in de rekeningen van de Staat. Het is dan ook cruciaal dat de toezichthoudende ministers, de minister van Begroting en de betrokken instellingen verder actie
ondernemen om de achterstand in te halen en tegelijk procedures ontwikkelen om hun
rekeningen in de toekomst binnen de voorgeschreven termijnen af te sluiten.

120 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 2017 heeft het Gemeenschappelijk Auditcomité (GAC) voor de OISZ de werking van de interne-auditdiensten onderzocht aan de hand van de auditplannen en de jaarverslagen en van
de zelfevaluaties die de interne-auditdiensten op zijn vraag hebben uitgevoerd. Het GAC heeft
daarbij ook aanbevelingen geformuleerd. In 2018 legde het GAC in zijn werkzaamheden de
klemtoon meer op de methodologische ondersteuning van die interne-auditdiensten. Die werkten via het Platina-netwerk van de interne-auditdiensten van de OISZ een gezamenlijke methode uit om auditplannen op te stellen en uitgevoerde audits op te volgen. De methode werd
vervolgens aangepast aan aanbevelingen van het GAC en door het GAC goedgekeurd.
Met de steun van het GAC willen de interne-auditdiensten in 2019 onder meer die gemeenschappelijke methodologische leidraad en de kwaliteitsbewaking verder uitbouwen.

1

Inleiding

In het Boek 2010 over de Sociale Zekerheid bracht het Rekenhof verslag uit over de invoering van de interne audit in de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)121. Naast
de algemene vaststelling dat de ontwikkeling van de interne audit nog aan het begin stond
en dat de uitbouw en organisatie ervan een groeiproces van verschillende jaren zou zijn,
deed het Rekenhof een aantal specifieke vaststellingen en aanbevelingen.
Om aan die aanbevelingen tegemoet te komen, besliste het College van de OISZ (College) een gemeenschappelijk kader uit te werken voor de organisatie en de werking van de
interne audit bij de OISZ. Het College richtte een werkgroep Interne Audit op die twee
charters opstelde: een gemeenschappelijk charter voor de interne-auditfunctie en een gemeenschappelijk charter voor een auditcomité. In 2014 hebben alle OISZ het charter voor
de interne-auditfunctie aanvaard. Eind 2018 beschikten alle OISZ over een interne-auditfunctie122. Wat het auditcomité betreft, stelde de werkgroep in 2014 twee modellen voor.
Het eerste model is een Instellingsspecifiek Auditcomité (IAC), opgericht bij de instelling
zelf. De opdracht van een dergelijk comité gaat van de goedkeuring van het auditplan tot
het maken van afspraken over de budgetten en middelen van de dienst Interne Audit 123. In
het tweede model vervullen het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de OISZ (GAC)124 en
het algemeen beheer van de instelling 125 samen de taak van auditcomité. In dit model neemt
het algemeen beheer de functionele en administratieve taken op zich. Het algemeen beheer
neemt hierbij de taken van het IAC over en er is geen afzonderlijk auditcomité. Het GAC, dat

121 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2010, p. 106-111, www.rekenhof.be.
122 Bij KSZ en eHealth neemt de informatieveiligheidsdienst de rol van interne-auditdienst op.
123 Andere taken van het IAC zijn de goedkeuring van de auditrapporten en het jaarverslag en de evaluatie van het
hoofd van Interne Audit.
124 Het GAC is samengesteld uit vier experten en vier vertegenwoordigers van de sociale partners in de beheersorganen van de OISZ.
125 Dit begrip verwijst naar de administrateur-generaal of zijn adjunct.
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sinds 2016 operationeel is, zorgt voor een methodologische toetsing van het auditplan en
de werking van de interne-auditfunctie binnen de instelling. Buiten het RSVZ en Famifed
(die kozen voor het eerste model) en de KSZ en eHealth126, kozen alle OISZ voor dit laatste
model.
Daarnaast zijn ook in de bestuursovereenkomsten tussen de OISZ en de federale Staat gemeenschappelijke verbintenissen opgenomen voor alle OISZ.
De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de diensten Interne
Audit bij de OISZ. Het Rekenhof heeft de ontwikkelingen systematisch gevolgd en geeft
hierna een overzicht van de huidige situatie.
Het GAC heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geantwoord dat het zich
aansluit bij die stand van zaken.

2

Gemeenschappelijk Auditcomité

Het GAC ziet toe op de onafhankelijkheid, de objectiviteit, de kwaliteit en de methodologie
van de betrokken interne-auditdiensten. Het wil bovendien bijdragen tot de structurering
van de relaties met andere controleactoren in het kader van single audit (zie hierna). Daarom besteedde het GAC tijdens zijn vergaderingen in 2018 systematisch aandacht aan de
ontwikkelingen in de OISZ rond dit thema. Volgens zijn activiteitenrapport heeft het GAC
in 2018 vier keer vergaderd.
Het GAC krijgt van de OISZ de auditplannen en de jaarverslagen van de interne-auditdiensten. Naar aanleiding van een evaluatie, in 2017, van de auditplannen voor dat jaar
heeft het comité aanbevelingen gedaan over de algemene documentatie van die plannen,
het audituniversum, de risicoanalyse en de goedkeuring. De interne-auditdiensten van de
OISZ moesten die aanbevelingen toepassen voor de opstelling van de auditplannen 2018.
Het GAC evalueerde de plannen, die het in april 2018 kreeg, in het licht van zijn aanbevelingen. Daarbij stelde het vast dat de nauwkeurigheid van de documenten sterk verschilde
van OISZ tot OISZ. Het GAC kon niet altijd bepalen of zijn aanbevelingen waren toegepast
en of het auditplan was gebaseerd op een voldoende grondige analyse van de risico’s en van
de controleomgeving van de instellingen.
Daarnaast heeft het GAC de gezamenlijke methode die het Platform Interne Audit (Platina,
een netwerk van alle interne-auditdiensten van de OISZ, zie punt 3) heeft uitgewerkt om
auditplannen op te stellen, geanalyseerd en goedgekeurd met enkele aanpassingen. Het
GAC heeft ook de gezamenlijke methode van Platina om uitgevoerde audits op te volgen,
geanalyseerd. Het oordeelde dat het een mooi resultaat was van de samenwerking en de
zoektocht naar uniformiteit binnen Platina. Het GAC stelde verschillende aanpassingen
voor. Platina deed de nodige aanpassingen en bezorgde het GAC een versie die voldeed aan
zijn opmerkingen. Het GAC verwacht dat de methode in 2019 wordt toegepast.

126 Bij de KSZ en eHealth neemt het beheerscomité de rol van auditcomité op zich.

OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie / 79

Het GAC heeft de instellingen in 2018 ook gevraagd de recentste verslagen van de bedrijfsrevisoren te bezorgen. Na analyse stelt het vast dat “er geen echte vooruitgang is ten opzichte
van de situatie van vorig jaar, zowel voor de perimeter van de opdrachten als voor die van het
onderzochte jaar”127. Het GAC herhaalt zijn standpunt dat de achterstand in de rapportering
door de revisoren niet kan blijven duren. Het meent dat er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om die vertraging weg te werken. Het vraagt aan de administrateursgeneraal en aan hun beheerscomités extra aandacht te besteden aan de opdracht van de
revisoren, aan de stiptheid van hun verslag en aan de resultaten van hun werkzaamheden.
Het GAC stelt vast dat de perimeter van de opdrachten uitgevoerd door de revisoren verschilt van revisor tot revisor. Het concludeert dat de controle niet evolueert naar een certificering van de jaarrekeningen. In overeenstemming met de conclusies van het Rekenhof 128
vindt het dat voor een goed bestuur de jaarrekeningen van alle instellingen zouden moeten
worden gecertificeerd. Die opdracht moet worden uitgevoerd door externe controleurs via
een gecoördineerde samenwerking.
Op vraag van het GAC voerden de interne-auditdiensten in 2016-2017 een zelfevaluatie uit.
Naar aanleiding daarvan deed het GAC aan alle OISZ aanbevelingen om de kwaliteit en
maturiteit van hun interne-auditdienst te verbeteren. Eind 2017 hebben alle auditdiensten
actieplannen opgesteld als antwoord op deze aanbevelingen en eind 2018 heeft het GAC
hiervan een follow-up uitgevoerd. Het heeft ook een zelfevaluatie van zijn eigen werking
gedaan.
Op basis van zijn analyses en de opvolging van zijn aanbevelingen concludeert het GAC dat
de interne-auditfuncties van de OISZ in hun ontwikkeling “niet op hetzelfde niveau staan
en hun prestaties verschillen van instelling tot instelling. Het doel om een zo hoog mogelijk
gemeenschappelijk prestatieniveau te behalen, is nog een hele uitdaging en zal beetje bij beetje
worden verwezenlijkt. De grote uitdagingen blijven de systematische risicoanalyse, de kwantificering van het auditplan om de behoeften aan menselijke en budgettaire middelen te bepalen en de productie van een relevante en duidelijke rapportering met de nodige verbeteringen
aan de interne controle en de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de
interne audit”129. Het GAC heeft wel bemoedigende vooruitgang gemerkt en de wil om de
normen die het aanbeveelt, te behalen.

3

Overleg tussen auditdiensten

Om het overleg tussen interne-auditdiensten te ondersteunen werd in september 2012 het
Platform Interne Audit (Platina) opgericht, een netwerk van de verantwoordelijken van de
interne-auditdiensten bij de OISZ. De opdracht ervan is verankerd in het Gemeenschappelijk Charter van de interne-auditfunctie van de OISZ. Het doel van het platform is kennisen ervaringsuitwisseling, afstemming en samenwerking tussen de interne-auditdiensten
van de OISZ.

127 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, Activiteitenrapport 2018, p. 4-5.
128 Rekenhof, “Opdracht van de revisoren bij de OISZ”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 87-95, www.rekenhof.be.
129 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, Activiteitenrapport 2018, p. 6.
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Overeenkomstig de bestuursovereenkomsten moet het netwerk minstens vier keer per jaar
samenkomen en zal het jaarlijks een activiteitenrapport opstellen. Volgens zijn jaarverslag
2018 heeft het Platinanetwerk acht keer vergaderd.
De wisselwerking met het GAC gaf een bijkomende stimulans tot harmonisatie en verbetering. Zo heeft Platina in 2018 de eerste delen van een gemeenschappelijke methodologische
leidraad uitgewerkt. Op basis van de aanbevelingen van het GAC werd binnen Platina een
consensus bereikt over een geharmoniseerde werkwijze voor het opstellen van een auditplan, over de werkwijze voor een risicobeoordeling die aan de basis ligt van dit auditplan
en over het gebruik van een gemeenschappelijke tabel voor de opvolging van de auditaanbevelingen en van de actieplannen die hieraan door het management worden verbonden.
Het Platinanetwerk besteedde in 2018 ook aandacht aan kwaliteitsbewaking en –verbetering.

4

Single audit

Om de controlelast zoveel mogelijk te beperken, streven de OISZ naar de invoering van het
principe van single audit. Daarbij stemmen de verschillende controle-actoren hun activiteiten binnen eenzelfde instelling op elkaar af. De bestuursovereenkomsten bepalen dat de
OISZ, via het College, initiatieven zullen nemen om de planning en de methoden van de
interne-auditdiensten af te stemmen op de activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ, in eerste instantie het Rekenhof 130.
In 2018 vond net als voorgaande jaren, overleg plaats tussen de leden van de werkgroep
Interne Audit binnen het College. Dit overleg wordt voortgezet in 2019.
Daarnaast heeft een delegatie van het College overlegd met het Rekenhof om de mogelijkheden van betere onderlinge samenwerking te onderzoeken. Ook de certificering van de
rekeningen kwam daarbij ter sprake. Het overleg wordt in 2019 voortgezet.

5

Toekomstige acties

Onder stimulans van de aanbevelingen van het GAC, willen de interne-auditdiensten van
de OISZ in 2019 verder bouwen aan de gemeenschappelijke methodologische leidraad met
de basisprincipes van een geharmoniseerde auditmethodologie die in 2018 is opgestart. In
2019 zullen ze de eerste ervaringen hiermee uitwisselen en bekijken hoe ze die methodologie kunnen verbeteren en uitdiepen.
Ook kwaliteitsbewaking wordt een belangrijk onderwerp in 2019. Zo willen de interneauditdiensten zich voorbereiden om in 2020 een peer review uit te voeren van de interneauditdiensten. Daarbij evalueren de leden van Platina de kwaliteit van elkaars interne-auditdiensten.

130 Die verbintenis was al opgenomen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en wordt hernomen in de bestuursovereenkomsten 2016-2018 (koninklijke besluiten van 21 april 2016, gepubliceerd op 13 december 2016). De afstemming kan erin bestaan dat de verschillende actoren een protocol sluiten.

OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie / 81

Sinds 2018 doen de OISZ een beroep op het raamcontract “Organisatieadvies” van Smals
vzw. Daarmee kunnen zij voor ondersteuning op het vlak van interne beheersing, interne
audit en risicobeheer gebruik maken van een externe consultant. In 2019 willen de Platinaleden zo een gemeenschappelijke opleiding laten organiseren.

6

Conclusies

In 2010 concludeerde het Rekenhof dat de organisatie en uitbouw van de interne audit bij de
OISZ een groeiproces van verschillende jaren zou zijn. Intussen hebben de OISZ verschillende initiatieven genomen om een volwaardige interne audit uit te bouwen.
Zo hebben alle instellingen een interne-auditdienst die werkt volgens het auditcharter dat
het College van OISZ heeft goedgekeurd. Ook de oprichting van het Gemeenschappelijk
Auditcomité is het resultaat van de inspanningen om de interne-auditfunctie verder te professionaliseren. Daartoe heeft het de auditplannen, jaarverslagen en de zelfevaluaties die
de interne-auditdiensten hebben uitgevoerd op vraag van het GAC, geanalyseerd en daarbij
aanbevelingen geformuleerd.
Waar het GAC in 2017 vooral de situatie in de interne-auditdiensten van de OISZ in kaart
bracht en onderzocht, legde het in 2018 het accent op methodologische ondersteuning.
Daarvoor heeft het GAC kunnen rekenen op de medewerking van de interne-auditdiensten
die de methodologische aanbevelingen uit 2017 hebben uitgevoerd. Zo werd een gezamenlijke methode uitgewerkt om auditplannen op te stellen en uitgevoerde audits op te volgen.
Het GAC ziet nog verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de interne-auditdiensten die
“beetje bij beetje zullen worden verwezenlijkt”131. Het ziet nog grote uitdagingen inzake “de
systematische risicoanalyse, de kwantificering van het auditplan om de behoeften aan menselijke en budgettaire middelen te bepalen en de productie van een relevante en duidelijke rapportering met de nodige verbeteringen aan de interne controle en de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de interne audit”. Het GAC heeft wel vooruitgang gemerkt.
Die conclusies stemmen overeen met de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof.
Inzake de samenwerking met andere controleactoren merkt het GAC op dat de controle
door de bedrijfsrevisoren niet evolueert naar een certificering van de jaarrekeningen. Ook
dat stemt overeen met de conclusies van het Rekenhof. Het comité vindt dat voor een goed
bestuur de jaarrekeningen van alle instellingen zouden moeten worden gecertificeerd door
externe controleurs via een gecoördineerde samenwerking.

131 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, Activiteitenrapport 2018, p. 6.
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OISZ: relatie met Smals vzw
en rapportering over de
verrichtingen
In 2018 gaven de openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) 197,2 miljoen euro uit
aan informaticatoepassingen van Smals vzw. Een deel van die uitgaven gebeurt in de vorm van
voorschotten, waarmee Smals vzw onder andere voorzieningen aanlegt.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de OISZ in hun boekhouding en de bijlage bij de jaarrekening
volledige en juiste informatie geven over de verrichtingen met Smals vzw. Het beveelt aan de
bijlage bij de jaarrekening uit te breiden tot andere vormen van financiering dan de voorschotten en de voorzieningen. Ook vraagt het dat structurele maatregelen worden genomen om de
overdracht van voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door Smals te beperken.

1

Inleiding

1.1
Context
Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn de informatica-uitgaven,
na de personeelsuitgaven, de belangrijkste post van de werkingsuitgaven. Smals vzw is de
belangrijkste leverancier van informaticatoepassingen bij de OISZ. Haar opdrachten en
omzet kennen al jaren een sterke groei. Als kostendelende vereniging 132 financiert Smals
die groei met de middelen van haar leden, vooral van de OISZ. In 2018 gaven de OISZ
197,2 miljoen euro uit voor informaticatoepassingen en -diensten van Smals (dit is ongeveer
61,3 % van de omzet van 321,6 miljoen euro van Smals). De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) nam ongeveer 40,6 % (80,1 miljoen euro) van die uitgaven van de OISZ voor zijn
rekening.
1.2
Voorgaande onderzoeken
Het Rekenhof heeft in het verleden al aandacht gehad voor de verrichtingen van de OISZ
met Smals. In een audit uit 2009133 deed het een aantal aanbevelingen om de belangrijke
geldmiddelen van de sociale zekerheid die jaarlijks naar Smals gaan, transparanter en beter
controleerbaar te maken. Over het gevolg dat Smals aan die vaststellingen had gegeven,
rapporteerde het vervolgens in zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid. Het onderzocht
bij die gelegenheid ook in welke mate de OISZ zelf de aangereikte informatie benutten om
hun boekhouding en rekeningen transparanter te maken en de betalingen aan Smals en de
voorzieningen die Smals met die middelen aanlegt (zie punt 2.3), op te volgen134.

132 Een kostendelende vzw verricht alleen diensten aan haar leden en rekent al haar kosten door aan die leden.
133 Rekenhof, Informaticabedrijven van de overheid - Samenwerking van de overheid met de vzw Smals. verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2009, 56p., www.rekenhof.be.
134 Rekenhof, “Uitgaven voor informatica aan de vzw Smals – Boekhoudkundige verwerking en opvolging door de
OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2010, p. 68-74, www.rekenhof.be.
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Een deel van de betalingen van de OISZ gebeurt met voorschotten. Uit het onderzoek bleek
dat Smals een deel van die voorschotten gebruikte voor het aanleggen van voorzieningen.
Die voorschotten en voorzieningen stonden echter niet op de balans van de OISZ135, zodat de
boekhoudkundige gegevens van de OISZ niet overeenstemden met die van Smals. De rekeningen en de rapportering van de OISZ vertoonden daardoor een gebrek aan transparantie.
De OISZ volgden die voorschotten ook onvoldoende op, waardoor Smals budgettaire reserves kon opbouwen.
De Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ (Boekhoudcommissie)
vertaalde de aanbevelingen uit de audit van het Rekenhof in een nota met een aangepast
boekhoudschema voor de OISZ, richtlijnen en een model van afzonderlijke rapportering
bij de rekeningen 136. De OISZ moeten die nota sinds het boekjaar 2011 toepassen. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 januari 2014 137 moeten de OISZ bovendien vanaf
het boekjaar 2013 de informatica-uitgaven in hun jaarrekening toelichten en moeten ze
daarvoor een gestandaardiseerde bijlage gebruiken. Die verplichting moet zorgen voor een
betere opvolging en transparantie138.
De nota van de Boekhoudcommissie komt op een aantal punten tegemoet aan de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof 139. Zo regelt ze de boekhoudkundige verwerking van de voorschotten en voorzieningen, zodat uit de balans van de OISZ duidelijk blijkt
dat deze middelen aan de OISZ blijven toebehoren.
Er kwamen echter geen structurele maatregelen om de financiering van langlopende projecten met voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door Smals te beperken.
1.3
Onderzoek
Met dit onderzoek gaat het Rekenhof na of de huidige OISZ140 de richtlijnen en procedure
toepassen, of ze de voorschotten en voorzieningen boekhoudkundig uitdrukken en of ze de
gestandaardiseerde bijlage over de staat van de informatica-uitgaven opnemen in hun jaarrekening. Het gaat ook na of die bijlage correct wordt ingevuld (d.i. of de bedragen overeenstemmen met de boekhouding) en of de saldi in de rekeningen van de OISZ overeenstemmen met de informatie van Smals. Het onderzoekt ook of de bijlage voldoende informatie

135 Maar twee instellingen brachten de nog niet verrekende voorschotten correct tot uiting in hun balans.
136 “Verwerving en opvolging van de facturatie door de vzw Smals aan de OISZ”, door de boekhoudcommissie op
28 april 2011 besproken.
137 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
138 Vergaderingen van 19 september 2013 en 13 juni 2014 van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding
van de OISZ.
139 Zie in dat verband ook Rekenhof, “Uitgaven voor informatica aan de vzw Smals: Boekhoudkundige verwerking en
opvolging door de OISZ - vervolgonderzoek”, Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2011, p. 77-81, www.rekenhof.be.
140 De RVP en PDOS zijn op 1 april 2016 de FPD geworden. Fedris is sinds 1 januari 2017 de fusie-instelling van het
Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten. DIBISS werd op 1 januari 2015 opgericht door
de fusie van de RSZPPO en de DOSZ. Vervolgens hebben Famifed (op 1 september 2016) en de FPD en de RSZ (op
1 januari 2017) de activiteiten van DIBISS overgenomen. De HVKZ is op 1 januari 2018 geïntegreerd in de RSZ en de
HZIV.
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geeft over de verrichtingen met Smals en of er alternatieve financieringsvormen bestaan
waarover de OISZ in de bijlage niet rapporteren.
Het Rekenhof heeft de gegevens in de rekeningen van de OISZ vergeleken met de voorschotten, voorzieningen en leningen die Smals boekt. Een gedetailleerd nazicht van de
boekhouding en facturatie van de verrichtingen van Smals in de rekeningen van de OISZ
behoorde niet tot het onderzoek.
Voor het onderzoek zijn de rekeningen van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 gebruikt die de
beheersorganen hebben opgemaakt en / of aan het Rekenhof hebben voorgelegd. Hierdoor
kon een langere tijdshorizon worden beoordeeld. Voor de meeste OISZ zijn de rekeningen 2014 tot 2017 beschikbaar. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) hebben hun rekeningen 2017 nog niet opgemaakt. Het RIZIV en de RSZ moeten nog hun rekeningen opmaken vanaf respectievelijk
2015 en 2016.
Smals factureerde in 2017 88 miljoen euro aan de RSZ en 21 miljoen euro aan het RIZIV. Dat
is meer dan de helft van de totale prestaties voor de OISZ (190,35 miljoen euro). Omdat die
twee instellingen hun rekeningen laattijdig opmaken, ontbreekt ruim de helft aan gefactureerde prestaties van Smals aan de OISZ in dit onderzoek.
Het Rekenhof heeft zijn onderzoek op 24 juli 2019 voorgelegd aan de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, de minister van Werk, de minister van Pensioenen, de minister van Zelfstandigen en het College van de OISZ. Het onderzoek is ook, ter informatie,
bezorgd aan de administrateurs-generaal van de OISZ en aan de gedelegeerd bestuurder
van Smals. De minister van Werk en de minister van Pensioenen hebben op respectievelijk
13 en 20 augustus 2019 geantwoord dat ze geen opmerkingen hadden. Het College van de
OISZ heeft op 9 september 2019 geantwoord. Dit artikel houdt rekening met zijn reactie. De
Federale Pensioendienst heeft op 10 september 2019 geantwoord dat hij rekening houdt met
de vaststellingen van het onderzoek.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Gebruik van de gestandaardiseerde bijlage bij de rekeningen
Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle OISZ de bijlage bij de rekeningen hebben bijgevoegd.
Alleen de HVKZ neemt die bijlage niet op, hoewel Smals eind 2015 een voorschot rapporteert. Het RIZIV gebruikt het schema in zijn rekeningen 2014, maar heeft het niet volledig
ingevuld. Zo neemt het de informatie over de voorzieningen die Smals heeft aangelegd, niet
op als een waarborg en vermeldt het voor de voorschotten een ander bedrag dan Smals.
Voor de latere jaren kon het Rekenhof de juistheid van de bijlage niet nagaan, omdat het
RIZIV zijn rekeningen nog niet heeft opgemaakt.
De OISZ vullen de bijlage echter niet altijd even consequent in. Zo stemmen de bedragen
in de bijlage niet altijd overeen met de rekeningen en dus met de boekhouding die daaraan
aan de basis ligt. Ook stemmen de bedragen die de OISZ rapporteren in de bijlage en boeken in hun rekeningen niet altijd overeen met de informatie van Smals.
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Als de bijlagen correct zijn ingevuld, beantwoordt de informatie aan de opmerkingen die
het Rekenhof in het verleden heeft gemaakt.
2.2
Voorschotten
Om zijn werking te financieren, factureert Smals voorschotten. Als algemeen principe geldt
dat de OISZ die voorschotten op de balans moeten boeken als “gedane vooruitbetalingen”
en dat de bedragen overeenstemmen met de bedragen die Smals heeft geboekt als “ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen”.
Naar aanleiding van zijn onderzoek in 2010 vroeg het Rekenhof aan de OISZ de voorschotten en aanrekeningen daarop boekhoudkundig zo te registeren dat het saldo van de nog te
verrekenen voorschotten uit de boekhouding zou blijken. De OISZ en Smals moesten een
procedure uitwerken om de openstaande saldi van de voorschotten en van de klanten- en
leveranciersrekeningen in hun rekeningen op elkaar af te stemmen. De OISZ moesten ook
de voorschotten beter individueel en per project opvolgen via de boekhouding of extracomptabel. Tot slot moesten de voorschotten, de werkelijke kostprijs en het tijdsverloop
van de projecten beter op elkaar worden afgestemd. Uit het onderzoek in 2010 was immers
gebleken dat de voorschotten die de OISZ betalen, doorgaans te hoog zijn en soms het karakter van een langlopende voorfinanciering kregen.
Omvang van de voorschotten
Eind 2017 had Smals 26,4 miljoen euro voorschotten ontvangen 141. Hiervan bedroegen de
voorschotten van alle leden van de vzw 26 miljoen euro, waarvan op zijn beurt 18,9 miljoen euro van de OISZ142 143.
Resultaat van het onderzoek
Het Rekenhof stelt vast dat maar drie OISZ (RJV, FSO, RSZ) de voorschotten correct in hun
boekhouding hebben opgenomen en dat de bedragen overeenstemmen met de bijlage en
met de saldi bij Smals. Bij de andere OISZ stelt het een aantal tekortkomingen vast. Zo zijn
er voor sommige instellingen voor sommige boekjaren verschillen tussen:
•
•

de bedragen van de voorschotten in hun boekhouding en de bijlage bij de rekeningen;
de bedragen van de voorschotten in hun boekhouding en de saldi in de rekeningen van
Smals.

Sommige OISZ vermelden in hun boekhouding ook geen voorschotten, terwijl die er volgens de rekeningen van Smals wel zijn. Ook het omgekeerde komt voor: volgens de boekhouding van de OISZ zijn er voorschotten, maar Smals heeft in zijn rekeningen geen saldo
opgenomen.
Uit het onderzoek blijkt dat maar een minderheid van de OISZ de voorschotten en aanrekeningen boekhoudkundig zodanig registreert dat het saldo van de nog te verrekenen
voorschotten correct uit de boekhouding blijkt. Hoewel volgens de nota van de Boekhoud-

141 Bron: jaarrekening over het jaar 2017 van de vzw Smals zoals neergelegd bij de Nationale Bank op 13 juni 2018.
142 Informatie uit de rekeningcontrole van de vzw Smals.
143 Eind 2009 bedroegen de voorschotten van specifiek de leden OISZ 10,5 miljoen euro. Zie het bovenvermelde artikel in het Boek 2010 over de Sociale Zekerheid.
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commissie een procedure moest worden uitgewerkt voor de overeenstemming tussen de
boekhoudingen van de OISZ en Smals, blijkt dat niet of niet op een effectieve wijze te zijn
georganiseerd.
2.3
Voorzieningen
Uit het onderzoek in 2010 bleek dat de OISZ aan Smals, naast de gewone voorschotten, ook
voorschotten betaalden met het karakter van voorzieningen.
De voorzieningen die Smals aanlegt, zijn eigenlijk voorzieningen voor risico’s die worden
gedragen door de OISZ en die zij, als lid zijn van de vzw, al hebben voorgefinancierd. Die
middelen blijven aan de OISZ toebehoren zolang het risico zich niet voordoet. Ze moeten
bijgevolg in de boekhouding van de OISZ worden opgenomen op het actief van de balans.
Het Rekenhof vroeg ook te evalueren of het nodig is dat Smals voorzieningen aanlegt en
systematisch laat aangroeien met gelden van het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid.
Omvang van de voorzieningen
De jaarrekening over het jaar 2017 144 van Smals toont dat eind 2017 de voorzieningen voor “risico’s en kosten” waren aangegroeid tot 24,6 miljoen euro. Daarvan heeft 16,7 miljoen euro145
betrekking op “risico’s verbonden aan ontwikkeling”146 voortvloeiend uit het risico op budgetoverschrijdingen, het risico op fouten in ontwikkelde programma’s en het risico van een
onderschatting van de facturatietarieven voor intra-muros werken. Ook heeft Smals een
voorziening aangelegd voor zgn. technologiesprongen en migraties (3,5 miljoen euro)147 148.
Resultaat van het onderzoek
Het Rekenhof stelt vast dat de meeste OISZ (eHealth, FAO, FSO, HVKZ149, HZIV, RJV, RSVZ,
RSZ, RVA 150, Famifed en KSZ) de voorschotten met het karakter van voorzieningen in hun
boekhouding hebben opgenomen en dat de bedragen overeenstemmen met die in hun bijlagen alsook met de saldi bij Smals. Bij sommige instellingen stemt de informatie in de
bijlage bij de jaarrekening in sommige boekjaren niet overeen met de bedragen in hun
rekeningen. Ook vermelden sommige instellingen geen voorschotten met het karakter van
voorzieningen, terwijl Smals dat wel doet.
Het Rekenhof stelt vast dat de instellingen hun aandeel in de voorzieningen correct kunnen verwerken in de rekeningen en bijlagen en dat ze de bedragen kunnen afstemmen op
het saldo bij Smals. De procedure van Smals werkt dus: nadat de algemene vergadering van
Smals de rekeningen heeft goedgekeurd, deelt ze aan de OISZ hun aandeel mee in het saldo

144 Bron: jaarrekening over het jaar 2017 van Smals vzw zoals neergelegd bij de Nationale Bank op 13 juni 2018.
145 Het aandeel van de OISZ in de 16,7 miljoen euro aan voorzieningen voor “risico’s verbonden aan ontwikkeling” bedraagt 13,4 miljoen euro.
146 Overeenkomstig een beslissing van de raad van bestuur van Smals van 8 september 2004 wordt de voorziening
voor “risico’s verbonden aan ontwikkeling” aangelegd op basis van 8 % van de intra-murosomzet (de prestaties die
externen in de kantoren van Smals uitvoeren) van de verschillende leden.
147 De overige voorzieningen “voor risico’s en kosten” zijn voorzieningen voor sociaal passief (4,2 miljoen euro), lopende geschillen (0,1 miljoen euro) en gebouwenproblematiek (0,05 miljoen euro).
148 Eind 2009 bedroeg de voorziening voor “risico’s en kosten” 15,4 miljoen euro waarvan 9,6 miljoen euro voorzien
was voor “risico’s verbonden aan ontwikkeling”.
149 De rekeningen van HVKZ hebben geen bijlage maar Smals vermeldt evenmin bedragen.
150 Voor 2014 vermeldt de RVA in zijn rekening en bijlage geen bedragen, terwijl Smals wel een bedrag heeft.
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van de voorziening. Omdat de OISZ hun rekeningen al moeten hebben opgemaakt op het
ogenblik waarop de algemene vergadering van Smals de rekeningen goedkeurt, wordt die
overeenstemming pas een jaar later gemaakt. De OISZ moeten wel steeds de nodige zorg en
discipline aan de dag blijven leggen om telkens de boekhouding en ook jaarlijks de bijlage
aan te passen aan de realiteit.
De nota van de Boekhoudcommissie voldoet dan wel aan de vereisten op het vlak van
transparantie, maar ze beoordeelt niet of het voor Smals nodig is voorzieningen aan te
leggen en systematisch te laten aangroeien met gelden van het Globaal Beheer van de
Sociale Zekerheid.
2.4
Alternatieve financieringsvormen
Naast voorschotten en voorzieningen hebben de OISZ aan Smals ook leningen en langetermijnvoorschotten verstrekt. Doordat Smals een kostendelende vereniging is, is de financiering van investeringen niet vanzelfsprekend. Een investering wordt immers pas een kost
op het moment van de afschrijvingen terwijl Smals die wel al bij de aankoop moet betalen.
Daarnaast hangt Smals voor zijn financiering ook af van de budgettaire ruimte van zijn
leden. Daarom sloten Smals en zijn leden in het verleden al bijzondere samenwerkingsmodaliteiten (BSM)151 om te voorzien in langetermijnfinanciering van enkele investeringen.
Zo vermeldde het Rekenhof in zijn Boek 2010 dat de RSZ de omschakeling van een mainframe naar open systemen (6,4 miljoen euro) financierde met een langetermijnvoorschot
(met het karakter van voorzieningen voor technologische risico’s). Dat bedrag is vanaf
2015 geleidelijk aangewend. In 2017 is een laatste schijf van 3,3 miljoen euro gebruikt.
Eind 2017 zijn er 7,3 miljoen euro aan langetermijnvoorschotten van KSZ, eHealth en RSZ152.
Dat bedrag bestaat uit vroegere voorschotten (van voor 2012) en uit de verschillen op kostprijs153 voor KSZ en eHealth, die werden geïntegreerd in de langetermijnvoorschotten.
Deze financieringen staan als zodanig in de bijlage bij de rekeningen. De bedragen in de bijlage stemmen overeen met de boekhouding van de instellingen en met de bedragen bij Smals.
Smals heeft ook een BSM afgesloten met KSZ, waarbij die laatste ruimte in het datacenter
huurt van Smals voor 18 jaar vanaf 2013. De huur bedraagt 156.000 euro per jaar van 2013 tot
2030. KSZ heeft dit bedrag voorgefinancierd door Smals in 2012 eenmalig 1,9 miljoen euro
te betalen. Op dat bedrag geeft Smals aan KSZ een rente van 1,9 %. Eind 2017 staat er nog
een bedrag open van 1,37 miljoen euro.
Tot slot heeft Smals nog een BSM afgesloten met eHealth voor de upgrade van de infrastructuur en de evolutie van het eHealthplatform in de periode 2013-2015. Hiervoor prefinancierde eHealth 2,5 miljoen euro. Dit bedrag zou geleidelijk aan worden afgeboekt, naar-

151 Bijzondere Samenwerkingsmodaliteiten leggen voor elk project of elke dienst de verbintenissen van de partijen
vast.
152 Eind 2018 werd op het gedeelte van RSZ 5,0 miljoen euro aangerekend waardoor het globale saldo 2,3 miljoen
bedraagt per eind 2018.
153 Zie punt 2.5.
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mate de upgrade zou worden doorgevoerd. Eind 2017 is van dat bedrag nog niets benut en is
het door intresten intussen opgelopen tot 2,7 miljoen euro.
KSZ en eHealth hebben die BSM’s correct boekhoudkundig verwerkt in hun rekeningen,
maar vermelden ze niet in de bijlage bij de rekeningen. Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat die alternatieve financieringsvormen die de OISZ aan Smals hebben verstrekt, niet
beoogd zijn in de richtlijnen en het rapporteringsmodel dat de boekhoudcommissie heeft
uitgewerkt. Om de nodige transparantie te verzekeren, moeten die financieringsvormen
echter ook in de bijlage worden opgenomen. Het gaat hier immers om contracten en financieringen met een lange looptijd tussen verbonden partijen, waarvoor middelen van de
sociale zekerheid worden gebruikt.
2.5
Prijsverschillen
Tijdens het jaar gebruikt Smals forfaits in zijn facturatiesysteem voor prestaties. Daardoor
ontstaat elk jaar een verschil tussen de gefactureerde bedragen en de reële kosten. Dat
wordt bij het afsluiten van de rekeningen vastgesteld als resultaat. Omdat Smals een kostendelende vereniging is, wordt dit resultaat bij de afsluiting weggeboekt naar een overlopende rekening.
Die verschillen horen elk individueel lid toe en Smals verwerkt ze ook zo. De verschillen
zijn pas bekend en geïndividualiseerd als Smals zijn rekeningen heeft afgesloten. Ze worden
aan de OISZ meegedeeld na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering van Smals
(juni van het jaar na het boekjaar). Daardoor komt die informatie voor de OISZ te laat om
ze nog op te nemen in de rekeningen van het boekjaar.
De Boekhoudcommissie heeft in haar nota ook een passage aan de verschillen gewijd.
Verschillen in het voordeel van een OISZ kunnen, overeenkomstig de keuze van de OISZ,
worden gebruikt om de voorziening voor risico’s op ontwikkeling op te bouwen of om ze
te gebruiken voor een BSM of ze kunnen worden terugbetaald. Negatieve verschillen worden aangezuiverd vanuit de voorzieningen. Voor de OISZ bedroegen de verschillen eind
2017 4,75 miljoen euro, in hun voordeel.
De OISZ nemen deze verschillen niet op in hun bijlage en ze blijken ook doorgaans niet uit
hun boekhouding. Wanneer de verschillen een bestemming krijgen (d.i. als ze worden gebruikt in een BSM, terugbetaald of gebruikt voor de voorziening), is het ook niet nodig dat
de OISZ ze afzonderlijk opnemen in de boekhouding of erover rapporteren. Als een OISZ
echter geen keuze heeft gemaakt en Smals het verschil bijgevolg gewoon van jaar op jaar
overdraagt, is het vanuit het oogpunt van transparantie en de volledigheid van de boekhouding wel nodig die bedragen op te nemen. De nota voorziet ook niet in de mogelijkheid
om de verschillen op te nemen in langetermijnvoorschotten (zoals is gebeurd bij KSZ en
eHealth154).
Via de verschillen hebben KSZ en eHealth samen ook de “voorfinanciering” van het project Greenshift voor hun rekening genomen (0,6 miljoen euro). Omdat verschillende OISZ
de voordelen van dat project zullen genieten, is afgesproken dat KSZ en eHealth worden

154 Zie punt 2.4 Alternatieve financieringsvormen.
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terugbetaald uit de terugverdieneffecten. Eind 2017 waren er nog altijd meer kosten dan
opbrengsten en was er dus nog geen sprake van een afbetaling aan KSZ en eHealth . Er
werd daarentegen een bijkomende vordering van 0,4 miljoen euro op beide instellingen
geboekt. KSZ en eHealth nemen die voorfinanciering niet op in hun rekeningen. Smals doet
dat wel en vermeldt het bedrag in de jaarrekening als prijsverschil en als “andere niet in de
balans opgenomen rechten en verplichtingen”. Het project wordt daar omschreven als een
“uitvoeringsgarantie in hoofde van SMALS voor project Greenshift - BCSS-KSZ-eHealth (ten
belope van 606.815,82 euro) waarbij BCSS-KSZ enerzijds en eHealth anderzijds tussenkomen
in de financiering van de verliezen totdat het project globaal terug winstgevend is en uiterlijk
tot 2020”.

3

Besluit en aanbeveling

Het Rekenhof had in zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid aanbevelingen geformuleerd
over de boeking en opvolging van de facturatie door Smals aan de OISZ. De nota die de
Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ daarover in 2011 heeft opgesteld, komt op een aantal punten aan de aanbevelingen tegemoet. Voor zover de OISZ de
bijlagen bij de rekeningen correct invullen en de boekingen correct opvolgen, beantwoordt
de verstrekte informatie aan de opmerkingen van het Rekenhof.
De procedure die Smals toepast en de communicatie met de OISZ geven hen de mogelijkheid om hun aandeel in de voorzieningen correct te verwerken in de rekeningen en bijlagen,
in overeenstemming met het saldo bij Smals.
De OISZ moeten wel de nodige zorg en discipline aan de dag blijven leggen om telkens de
boekhouding en ook jaarlijks de bijlage aan te passen aan de realiteit.
Wat de voorschotten betreft, zijn maar enkele OISZ erin geslaagd die voorschotten en de
aanrekeningen daarop boekhoudkundig zodanig te registreren dat het saldo van de nog te
verrekenen voorschotten correct uit de boekhouding en de bijlage blijkt. De nota van de
Boekhoudcommissie verwees naar een (nog uit te werken) procedure om de overeenstemming te maken tussen de boekhoudingen van de OISZ en Smals, maar die is er niet of de
gegevensuitwisseling is niet doeltreffend.
In tegenstelling tot wat het Rekenhof had gevraagd, evalueert de nota van de Boekhoudcommissie niet de systematische aangroei van de middelen bij Smals.
De OISZ moeten in hun boekhouding en rapportering een volledige en juiste informatie
geven over de verrichtingen met Smals. Daarom beveelt het Rekenhof aan ook de andere
vormen van financiering dan voorschotten (en voorzieningen) die de OISZ aan Smals verstrekken, op te nemen in de bijlage bij de jaarrekening. Het gaat hier immers om contracten
en financieringen met een lange looptijd, waarbij middelen van de sociale zekerheid worden gebruikt.
Het Rekenhof vraagt dat structurele maatregelen worden genomen om de overdracht van
voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door Smals te beperken.
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4

Antwoord van het College van de OISZ

Het College van de OISZ heeft het ontwerpartikel op 6 september 2019 besproken. In zijn
antwoord van 9 september 2019 geeft het aan dat het, in overleg met Smals, een antwoord
wil geven op de vaststellingen van het Rekenhof. Het wil daarbij vooral aandacht besteden
aan de algemene principes en de gevolgde werkwijze, zodat de boekhouding van de OISZ
en Smals nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Het antwoord van het College van de OISZ bevat ook voorstellen om tegemoet te komen
aan de vaststellingen van het Rekenhof. Wat de voorschotten betreft stelt het voor de procedure voor de overeenstemming van de saldi tussen de boekhoudingen van de OISZ en
Smals aan te passen (rapportering per kwartaal, saldobevestiging aan het einde van het
boekjaar). Ook wil het College in een nieuwe rubriek in de bijlage bij de rekeningen van de
OISZ een overzicht geven van de voorschotten op lange termijn per BSM (zodra het meer
dan één BSM betreft) en van de andere vormen van financiering tussen de OISZ en Smals
(de alternatieve financiering, zie punt 2.4). Inzake de prijsverschillen wordt voorgesteld
de Boekhoudcommissie een boeking te laten uitwerken zodat er overeenstemming wordt
bereikt met Smals.
Het College van de OISZ gaat ook in op de voorzieningen die Smals aanlegt met middelen
van de OISZ. Met die voorzieningen worden duidelijk omschreven kosten of risico’s gedekt
die zijn verbonden met de uitvoering van de opdrachten van Smals voor de leden (bv. het
risico op budgetoverschrijdingen of fouten in de ontwikkeling). Het aanleggen ervan past
bijgevolg in de principes van goed bestuur en risicobeheer door Smals. Het College wijst er
ook op dat het relatieve aandeel van die voorzieningen tegenover het balanstotaal de afgelopen jaren constant bleef en tegenover de omzet eerder dalend is.
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RIZIV: beheer van de
internationale overeenkomsten
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) de opbrengsten en kosten voor de geneeskundige verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten beheert en in de boekhouding verwerkt. Het stelt vast dat de
rekeningen van het RIZIV geen getrouw beeld geven van de vorderingen op en de schulden aan
de buitenlandse organen en dat de vorderingen en schulden op de balans zijn overgewaardeerd.
Het beveelt het RIZIV aan zijn boekingswijze aan te passen. Ook beveelt het de dienst Internationale Relaties van het RIZIV aan zijn procedurebeschrijving aan te passen aan de huidige
werking binnen die dienst.

1

Inleiding

1.1
Context
Volgens de regels van de Europese Unie mag België de kosten voor geneeskundige verzorging verleend aan buitenlandse verzekerden met een woon- of verblijfplaats in België,
terugvorderen van het buitenland. Omgekeerd betaalt de Belgische ziekteverzekering aan
het buitenland de kosten terug voor geneeskundige verzorging van Belgen die in het buitenland wonen of verblijven155. De bilaterale overeenkomsten voor sociale zekerheid hanteren hetzelfde principe.
In de praktijk betekent dit dat de ziekenfondsen de uitgaven die zij betalen voor de buitenlandse verzekerden die bij hen aangesloten zijn, via de directie Internationale Relaties
(directie IR) van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) terugvorderen van de buitenlandse verbindingsorganen die in de Europese verordeningen of
bilaterale overeenkomsten zijn aangewezen. Omgekeerd vorderen deze, via het RIZIV, de
kosten terug die zij hebben gemaakt voor Belgische verzekerden die bij hen zijn aangesloten. In 2017 bedroegen de ontvangsten en uitgaven van het RIZIV voor de geneeskundige
verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten respectievelijk 390,7 miljoen euro156 en 720,4 miljoen euro157.
In 2009 stelde het Rekenhof vast dat de manier waarop het RIZIV de ontvangsten en uitgaven voor internationale verdragen beheert en verwerkt in de boekhouding, niet leidde

155 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en de Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende
de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (d.i. de toepassingsverordening).
156 Bedrag terug te vorderen van het buitenland voor geneeskundige prestaties in België voor buitenlanders.
157 Samengesteld uit 331,1 miljoen euro kosten voor Belgen in het buitenland en het bedrag aan administratiekosten
dat de ziekenfondsen krijgen voor de behandeling van de dossiers, 390,7 miljoen euro kosten voor buitenlanders in
België (waarvoor de ziekenfondsen van het RIZIV een financiering krijgen) en een aanpassing voor in vorige jaren
aan de ziekenfondsen toegewezen kosten voor Belgen in het buitenland (-1,4 miljoen euro).
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tot een getrouw beeld van die verrichtingen in de rekeningen158. Naar aanleiding van de
controle van de rekeningen 2014 159 onderzocht het Rekenhof opnieuw of de rekeningen van
het RIZIV voor deze verrichtingen een getrouw beeld geven van de schulden, vorderingen,
kosten en opbrengsten. Het gebruikte daarvoor de jaarverslagen over de afsluiting van de
rekeningen internationale verdragen van de directie IR en de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging die worden voorgelegd aan de Algemene Raad van het
RIZIV160. Het onderzoek behandelt het beheer van de vorderingen op en de schulden aan
het buitenland (punt 2) en de boekhoudkundige verwerking van de vorderingen van het
RIZIV op en de schulden aan de ziekenfondsen en de buitenlandse verbindingsorganen
(punt 3).
Het Rekenhof heeft ook kennis genomen van het rapport van de dienst Interne Audit161. Die
audit moest zekerheid geven over “de adequaatheid en de effectiviteit van het interne-controlesysteem van het proces internationale verdragen”. De reikwijdte van die audit is beperkter dan
de audit van het Rekenhof: hij behandelt niet de boekhoudkundige verwerking van de schulden op en de vorderingen aan de ziekenfondsen en de buitenlandse verbindingsorganen.
1.2
Procedure
Het Rekenhof heeft zijn onderzoek op 24 juli 2019 voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de administrateur-generaal van het RIZIV. De administrateur-generaal van het RIZIV en de minister hebben respectievelijk op 29 augustus 2019 en 2 september 2019 geantwoord. Dit artikel houdt rekening met hun opmerkingen.

158 Rekenhof, “RIZIV: Beheer van de inkomsten en de uitgaven geneeskundige verzorging in het kader van de internationale verdragen”, 166e Boek, Volume I, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2009, p. 498-508, www.rekenhof.be.
159 Dit zijn de meest recente rekeningen van het RIZIV.
160 Het RIZIV gebruikt die rekeningen voor het opmaken van de rekeningen die aan het Rekenhof worden voorgelegd.
161 RIZIV, dienst Interne Audit, “Organisatie en werking van het proces Internationale Verdragen”, auditrapport
2016-04- A.
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2

Beheer en opvolging door de directie IR

2.1

Vorderingen op het buitenland

Indienen en opvolgen van de vorderingen
Tabel 20 – Chronologie van de verwerking van de aangiften
Fase

Verantwoordelijke

Termijn

1. Terugbetaling van de uitgaven
aan de zorgverleners

Ziekenfondsen

Doorlopend tijdens het jaar X

2. Indiening van de uitgaven bij
het RIZIV

Ziekenfondsen

Uitgaven eerste semester
X: oktober X
Uitgaven tweede semester
X: april X+1

3. Controle

RIZIV, directie IR

Uitgaven eerste semester X:
november-december X
Uitgaven tweede semester
X: april - mei X+1

4. I ndiening van de vorderingen
in het buitenland

RIZIV, directie IR

Uitgaven eerste semester
X: januari X+1
Uitgaven tweede semester
X: juni X+1

5. Opvolging vorderingen op het
buitenland:
• verwerking van geweigerde
vorderingen (verwerpingen)
• verwerking herindieningen

RIZIV, directie IR en
ziekenfondsen

Doorlopend, vanaf de indiening
van de vorderingen

6. O
 ntvangst van aanvaarde
vorderingen

RIZIV, directie IR

Doorlopend, vanaf de indiening
van de vorderingen

Bron: Rekenhof
Aard van de vorderingen en financieel belang
Het RIZIV kan de kosten voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging van buitenlanders die in België wonen of verblijven, op twee manieren terugvorderen van het buitenland:
•
•

Het vordert de werkelijke uitgaven terug, d.i. de bedragen die de ziekenfondsen volgens
de tarieven van de verplichte ziekteverzekering terugbetaald hebben.
Het vraagt het buitenland de uitgaven te betalen in de vorm van vaste bedragen (d.i.
forfaits). In dat geval blijft het verschil tussen dat forfait en de werkelijke kosten van de
verplichte ziekteverzekering ten laste van België (bilaterale akkoorden).

In Verordening (EG) nr. 883/2004 en toepassingsverordening EG nr. 987/2009 is de terugbetaling van de werkelijke kosten de regel sinds 1 mei 2010. De nog geldige bilaterale overeenkomsten hanteren nog wel het principe van de vaste bedragen. Bij de hernieuwing ervan streeft België ernaar de vergoeding van de werkelijke kosten als regel in te voeren. De
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vaste bedragen worden ook op een andere manier berekend dan in de vroegere Verordening
(EEG) nr. 1408/71 (die van kracht was tot 30 april 2010)162.
Tabel 21 – Uitgaven van de ziekenfondsen voor internationale verdragen 2013-2017 in het kader van
de internationale verdragen (in euro)
Uitgaven
ziekenfondsen –
werkelijke kosten

Uitgaven
ziekenfondsen –
vaste bedragen

Rechtstreeks
betaald in België(*)

Totaal

2013

352.487.508,65

550.888,6

20.882.046,37

373.920.443,62

2014

352.722.409,89

447.158,71

17.767.795,19

370.937.363,79

2015

371.915.309,20

155.486,00

20.087.876,72

392.158.671,92

2016

378.701.780,41

4.485,54

20.049.559,86

398.755.825,81

2017

392.760.056,08

3.280,82

24.449.326,68

417.212.663,58

(*)

Tot deze categorie behoren bv. de uitgaven van Belgische patiënten in het buitenland die in België zijn ingediend.

Bron: RIZIV, directie IR
Uit de tabel blijkt dat de vorderingen die het RIZIV bij de buitenlandse verbindingsorganen
heeft ingediend, tussen 2013 en 2017 stijgen met 11,58 %163. Het overgrote deel heeft betrekking op een terugvordering op basis van werkelijke kosten164.
2.2
Schulden aan het buitenland
Buitenlandse socialezekerheidsinstellingen vorderen van het RIZIV de kosten terug die zij
hebben gemaakt voor Belgen die in het buitenland wonen of er verblijven. Het RIZIV vraagt
de ziekenfondsen die vorderingen te controleren voordat het ze aan het buitenland betaalt.
Tabel 22 – Betalingen van het RIZIV aan het buitenland (in euro)
Jaar

Betalingen

2013

220.758.214,39

2014

389.045.735,38

2015

284.463.838,82

2016
2017

270.957.493,15
307.344.786,27

Bron: RIZIV, directie IR

162 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. In die Verordening
werden de vaste bedragen berekend op basis van een gemiddelde kost per categorie van verzekerden (bv. gepensioneerden en hun gezinsleden, gezinsleden van werknemers). Volgens Verordening (EG) nr. 883/2004 moet er
rekening worden gehouden met de leeftijdscategorie van de verzekerden.
163 Het verschil tussen de uitgaven voor 2017 volgens deze tabel (417,2 miljoen euro) en het bedrag in de inleiding
(720,4 miljoen euro) is te verklaren door de andere invalshoek. De uitgaven in de inleiding omvatten ook de bedragen die het RIZIV aan het buitenland betaalt (voor Belgen die zijn aangesloten bij een buitenlandse verzekeringsinstelling).
164 Tijdens een overgangsperiode – tot 30 april 2015 – konden de lidstaten in sommige gevallen de kosten blijven terugvorderen op basis van vaste bedragen, met toepassing van de regels van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971.
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Sommige buitenlandse verbindingsorganen dienen hun vorderingen niet altijd met dezelfde regelmaat in. Dat zorgt voor schommelingen in de betalingen van het RIZIV aan het
buitenland.
2.3

Organisatie en beheer van de ontvangsten en uitgaven

Procedurebeschrijvingen
Sinds 2011 beschikt het RIZIV over een document dat beschouwd kan worden als een procedurehandleiding, maar die werd na 2011 niet meer geactualiseerd.
Het Rekenhof beveelt aan dat de bestaande afzonderlijke instructies moeten worden geïntegreerd in de procedurehandleiding. Dat document moet regelmatig worden bijgewerkt
overeenkomstig wijzigingen in de regelgeving en de interne organisatie van het RIZIV. De
procedurebeschrijving kan bovendien worden gebruikt als instrument van kennisoverdracht tussen de medewerkers van de directie. Zo kunnen zij taken overnemen van medewerkers die de directie verlaten (bv. omdat ze met pensioen gaan).
Werkinstrumenten
De directie IR gebruikt voor het beheer van de vorderingen, de schulden en de thesaurieverrichtingen vooral Excel. Ze houdt de informatie bij in verschillende bestanden, die niet aan
elkaar zijn gekoppeld. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de directie IR daardoor
niet de nodige transparante financiële informatie en gestandaardiseerde rapporten kan genereren, dat er onvoldoende controles en boekhoudkundige reconciliaties mogelijk zijn en
dat er een risico is op onvolledigheid, weglatingen of vergissingen:
•

•

•

Cijfers uit externe bronnen (bv. uit bestanden aangeleverd door buitenlandse verbindingsorganen) moeten manueel worden ingevoerd. Als ze in verschillende bestanden
worden gebruikt, worden ze gekopieerd of overgetikt, wat de kans op fouten of vergissingen verhoogt. Ze worden ook meerdere keren gecontroleerd en bewaard.
Het Rekenhof kan niet nagaan of de gegevens daadwerkelijk en tijdig worden gecontroleerd, omdat de controles niet zijn gedocumenteerd. Ook is het niet duidelijk of de
functiescheidingen effectief worden gerespecteerd (zo mag de persoon die de cijfers uit
de bestanden van de ziekenfondsen ingeeft niet dezelfde zijn als degene die nakijkt of
de gegevens correct zijn overgenomen in de centrale boekhoudfiche165). De functiescheidingen berusten vooral op afspraken binnen de directie en zijn niet formeel vastgelegd.
De directie IR heeft naar aanleiding van deze vaststellingen al stappen ondernomen om
de uitgevoerde controles te documenteren.
Formules en gegevens in de bestanden kunnen niet worden beveiligd en kunnen dus
altijd worden gewijzigd. Daardoor bestaat het risico dat de gegevens van afgesloten rekeningen en jaren worden overschreven.

De directie IR gebruikt Excel weinig efficiënt en gestructureerd. Zo gebruikt ze geen unieke
referentie in één cel per dossier en staan in de tabellen opmerkingen en aanvullingen waar-

165 Voor de opvolging van de openstaande vorderingen en schulden houden de dossierbeheerders per land en per
dienstjaar een individuele landenfiche bij met alle bewegingen (indieningen, verwerpingen en herindieningen en
betalingen). Deze gegevens worden vervolgens in centraal beheerde boekhoudfiches overgenomen (één voor de
Belgische schulden aan het buitenland en één voor de Belgische vorderingen op het buitenland).
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van de betekenis niet altijd duidelijk is. Voor sommige van die verwijzingen kon de directie
IR geen verklaring of documentatie bezorgen. Daardoor zijn volwaardige analyses en controles op basis van de Excelbestanden moeilijk en kan de directie Financiën ze ook niet op
eenvoudige wijze in de boekhouding verwerken.
Het RIZIV had in 2009 aangekondigd een nieuwe toepassing te zullen ontwikkelen of aankopen166, maar dit project heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. De IT-afdeling van het
RIZIV ontwikkelt momenteel een toepassing aangepast aan de noden van de directie IR
(CIV2-tool). Die zou oorspronkelijk in gebruik worden genomen bij de start van het EESSIsysteem167. Omdat de startdatum van dat systeem al verschillende keren is verschoven168, is
ook de ontwikkeling en ingebruikname van de toepassing uitgesteld. Bij de vertraging hebben mogelijk ook andere elementen een rol gespeeld, zoals het ontbreken van budgetten,
een tekort aan personeel en een lagere prioriteit voor de ontwikkeling van deze toepassing.
In 2018 heeft de IT-afdeling een Access-toepassing ontwikkeld waarmee sommige medewerkers van de dienst IR de individuele landenfiches aanmaken en beheren. Anderen blijven echter werken met Excel. De directie IR stelt dat alle dossierbeheerders voor de individuele landenfiches Access zullen gebruiken zolang het EESSI-systeem niet in werking
is getreden. Als EESSI van start gaat, schakelt de directie voorlopig opnieuw over op de
Excel-tool, totdat de CIV2 tool in gebruik wordt genomen. Het Rekenhof is van mening dat
de Excel-tool niet langer geschikt is om de verrichtingen voor internationale verdragen efficiënt op te volgen. Volgens de directie IR zou de nieuwe toepassing de tekortkomingen van
Excel moeten verhelpen en zorgen voor efficiëntiewinsten.
De directie IR zal ook rekening moeten houden met de gevolgen van de zesde staatshervorming. Voor de uitgaven vanaf het boekjaar 2019 zullen de ziekenfondsen de terugvorderingen van kosten die verband houden met de bevoegdheden van de deelentiteiten afzonderlijk vermelden in hun uitgavenstaten. De directie zal de Excelbestanden moeten aanpassen,
zodat ze die terugvorderingen kan opvolgen. Ze zal er ook op moeten toezien dat de juiste
bedragen aan de deelentiteiten toegerekend worden.
Het RIZIV onderhandelt met de ziekenfondsen en de deelentiteiten over de verwerking van
de terugvorderingen voor rekening van de deelentiteiten.
Saldibevestigingen
De directie IR vraagt jaarlijks schriftelijk aan de buitenlandse verbindingsorganen om de
openstaande saldi van haar vorderingen op die diensten te bevestigen. Ze houdt de bevestigingsbrieven bij in een map, maar maakt geen overzicht van de openstaande vorderingen
en de ontvangen saldibevestigingen van het buitenland. In de praktijk reageren weinig landen op het verzoek. Om zekerheid te krijgen over de juistheid van de vorderingen, kan het
RIZIV zijn gegevens afstemmen met het cijferoverzicht dat de buitenlandse verbindings-

166 Zie Rekenhof, “RIZIV: Beheer van de inkomsten en uitgaven geneeskundige verzorging in het kader van de internationale verdragen”, 166 e Boek, Volume I, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november
2009, p. 508.
167 EESSI (afkorting van Electronic Exchange of Social Security Information) is een IT-systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsorganen tussen lidstaten van de Europese Unie. Voor België leidt de FOD Sociale
Zekerheid het project.
168 Volgens de FOD Sociale Zekerheid zou België de toepassing in gebruik nemen op 2 juli 2019.
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organen jaarlijks bij de Rekencommissie van de Europese Unie indienen. De directie IR
bevestigt dat ze dit in het verleden ook daadwerkelijk deed, maar dat ze momenteel over
onvoldoende personeel beschikt om dit uit te voeren.

3

Boekhoudkundige verwerking en opvolging

De rekeningen van het RIZIV moeten een getrouw beeld geven van de vorderingen op en
de schulden aan het buitenland. De directies IR en Financiën moeten daarom duidelijke
afspraken maken over het tijdstip van boeking en de waardering van de vorderingen en
schulden. Uit vorige onderzoeken van het Rekenhof bleek dat de boekhouding onvolledig
was en dat de directie Financiën over onvoldoende informatie beschikte om de vorderingen
en de schulden op te volgen169.
De huidige boekingswijze van de uitgaven heeft tot gevolg dat de rechten en de plichten van
het RIZIV in het kader van de internationale overeenkomsten niet correct in de rekeningen
worden weergegeven. Het Rekenhof geeft hierna een vereenvoudigde samenvatting van de
boekhoudkundige verwerking bij de directie Financiën.
3.1

Buitenlanders in Belgie (Belgische vorderingen op het buitenland)

Boeking van de vastgestelde rechten tijdens het jaar
De directie IR factureert de Belgische indieningen doorlopend tijdens het boekjaar aan het
buitenland en bezorgt de directie Financiën hiervan een overzicht. De directie Financiën
boekt op basis van dat overzicht een vordering op het buitenland op het actief van de balans
en als tegenpost op het passief een schuld aan de ziekenfondsen170 voor hetzelfde bedrag.
Volgens de boekhoudregels moet het RIZIV echter een vordering op het buitenland boeken
met als tegenpost een opbrengst (resultaat). Daarna moet het de schuld aan de ziekenfondsen boeken met als tegenpost een kostenrekening.
Als het buitenlandse verbindingsorgaan een vordering verwerpt (d.i. niet aanvaardt), draait
het RIZIV de oorspronkelijke boeking om (het boekt de vordering op het buitenland en
de schuld aan de ziekenfondsen af voor dat bedrag). Als het RIZIV - na een controle door
de ziekenfondsen – de vordering opnieuw indient (herindiening), boekt het opnieuw een
vordering (op het buitenland) gekoppeld aan een schuld (aan de ziekenfondsen). Nochtans
moet het ook de verwerpingen en herindieningen via het resultaat verwerken door een kost
en een opbrengst te boeken.
Thesaurieverrichtingen
Bij ontvangst van een betaling boekt de directie Financiën de vordering af. Ze bezorgt aan
de directie IR systematisch een ontvangstbericht (bankuittreksel). De directie IR maakt
op basis hiervan een staat van de ontvangen betalingen (DOC II). Via dat document en
de briefwisseling van het buitenlandse verbindingsorgaan (met daarin het detail van de

169 Zie Rekenhof, “RIZIV: Beheer van de inkomsten en de uitgaven geneeskundige verzorging in het kader van de internationale verdragen”, 166e Boek, p. 506. Die vaststellingen kwamen ook voor in de verslagen van het Rekenhof
over de controle van de rekeningen van 1994, 1995, 1996, 2003, 2005 en 2006 .
170 De ziekenfondsen hebben de kosten betaald, waardoor zij recht hebben op een terugbetaling van deze uitgaven.
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betaalde bedragen en verwerpingen) koppelt de directie IR de ontvangen betalingen aan de
Belgische vordering(en)171 in haar Excelfile.
3.2

Belgen in het buitenland (Belgische schuld aan het buitenland)

Boeking van de vastgestelde rechten tijdens het jaar
De directie IR krijgt tijdens het boekjaar facturen (indieningen) van het buitenland. Die
verwerkt ze in haar Excelbestanden. De directie IR bereidt een betalingsstaat voor (DOC
I) en bezorgt die aan de directie Financiën. De directie Financiën boekt die betalingsstaat
als een schuld aan het buitenland (passief van de balans) met als tegenpost een vordering
voor eenzelfde bedrag op de ziekenfondsen172 (actief). Volgens de regels van het dubbel
boekhouden had het RIZIV echter een schuld aan het buitenland moeten boeken met als
tegenpost een kostenrekening. Daarna moet het de vordering op de ziekenfondsen boeken
met als tegenpost een opbrengstenrekening.
Ook voor verwerpingen van facturen en herindieningen door het buitenland boekt het RIZIV ten onrechte geen kosten of opbrengsten, maar verwerkt het die transacties alleen op
de balans. Als het RIZIV een vordering verwerpt, draait het de oorspronkelijke boeking om
(het boekt de schuld op het buitenland en de vordering op de ziekenfondsen af). Als het
buitenlandse verbindingsorgaan – na een controle door de buitenlandse ziekenfondsen –
de vordering opnieuw indient (herindiening), boekt het RIZIV opnieuw een schuld (op het
buitenland)gekoppeld aan een vordering (op de ziekenfondsen).
Thesaurieverrichtingen
De directie IR bereidt een betalingsstaat voor (DOC I) en bezorgt die aan de directie Financiën. Die voert de betaling uit en boekt ze als een vermindering van de openstaande
schuld van het buitenland. Ze bezorgt aan de directie IR het DOC I en een uittreksel uit het
betalingssysteem. De directie IR vervolledigt haar Excelfiles waarin ze de schuld aangeeft
als vereffend.
3.3
Eindejaarsverrichtingen
De directie IR maakt jaarlijks haar rekeningen op en bezorgt ze aan het actuariaat van de
dienst Geneeskundige verzorging. Dat verwerkt de opbrengsten en kosten van de internationale verdragen van het lopende jaar in de uitgaven voor de geneeskundige verzorging.
Op basis van de rekeningen van de sector geneeskundige verzorging verwerkt de directie
Financiën de opbrengsten en kosten van de internationale verdragen van het boekjaar in
de resultatenrekening.
Bij de afsluiting van de rekeningen door de directie Financiën worden de vorderingen en
schulden van de ziekenfondsen voor de internationale overeenkomsten vereffend via de lopende rekening. Het RIZIV boekt de totale kosten en opbrengsten op de balans in plaats van
op de resultatenrekening: de opbrengsten vanuit het buitenland als een vordering op het
buitenland met als tegenpost een schuld aan de ziekenfondsen op de lopende rekening en de

171 Eén betaling kan betrekking hebben op verschillende vorderingen.
172 De Belgische verzekerde die in het buitenland woont of er verblijft, blijft aangesloten bij zijn Belgische ziekenfonds.
Dat moet dus de kosten voor zijn rekening nemen, zodat het RIZIV een vordering heeft op het ziekenfonds telkens
als het een factuur uit het buitenland krijgt.
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kosten als een schuld aan de ziekenfondsen (lopende rekeningen) met als tegenpost het eigen
vermogen. De vorderingen op en de schulden aan het buitenland en de ziekenfondsen werden
echter al boekhoudkundig verwerkt (punt 3.1 en 3.2). Door de gevolgde boekingswijze zijn
bijgevolg zowel de vorderingen als de schulden op de balans overgewaardeerd.
De directie IR bezorgt aan de directie Financiën de eindbalansen van de openstaande vorderingen en schulden met betrekking tot het buitenland. De eindbalansen van de openstaande vorderingen geven per categorie van verzekerden (bv. grensarbeiders) het beginsaldo, de indieningen (inclusief verwerpingen en eventuele herindieningen), de betalingen
van het boekjaar en het eindsaldo. Die eindbalansen zijn een controlemiddel, want de vorderingen en schulden zijn tijdens het jaar al geboekt (zie punten 3.1 en 3.2). De directie
Financiën kijkt na of deze eindsaldi in de boekhouding zijn opgenomen als verrichting
en stuurt de eindsaldi die zij heeft, voor bevestiging door naar de directie IR. Voor de rekeningen 2014 vroeg de directie Financiën in juli 2018 de eindsaldi te bevestigen173. Op
30 juni 2019 had de directie IR dit nog niet gedaan.
Door de boekingswijze van de directie Financiën kunnen de openstaande saldi van de rekeningen van de internationale overeenkomsten niet worden aangesloten met de werkbladen
van de directie IR:
Tabel 23 – Vergelijking openstaande saldi in bestanden directie IR en in boekhouding (toestand op
31 december 2014, in euro)
Openstaande vorderingen
op het buitenland
Eindsaldi van directie IR aan
directie Financiën
Boekhouding

Openstaande schulden
aan het buitenland

351.402.042

93.039.461

1.125.249.752

444.238.581

Bron: RIZIV
De directie IR stelt dat het verschil in vorderingen betrekking heeft op oude vorderingen
op de ziekenfondsen met betrekking tot internationale verdragen. De vorderingen op en
schulden aan de ziekenfondsen worden echter boekhoudkundig verwerkt via de lopende
rekening. De verschillen zijn volgens het Rekenhof eerder te wijten aan de foutieve gecumuleerde boekingen. Het RIZIV stelt in zijn antwoord dat de directie Financiën erkent dat
het gebruikte boekhoudschema leidt tot een overwaardering van de actief--en passiefzijde
van de balans.
3.4

Inbaarheid van de vorderingen

Oude openstaande vorderingen
Het Rekenhof heeft ook de oude openstaande vorderingen op het buitenland onderzocht.
Zo blijkt uit de bestanden van de directie IR dat het RIZIV nog onbetaalde vorderingen
heeft waarop de vroegere Verordening (EEG) 1408/71 van toepassing is. Het RIZIV had met
de buitenlandse verbindingsorganen afgesproken die oude vorderingen zo veel mogelijk

173 Nota van 5 juli 2018 gericht aan de directie IR.

102

te vereffenen voor 31 december 2016. Op 30 juni 2019 waren die bedragen echter nog niet
volledig vereffend. De directie IR noch de directie Financiën beschikt over een ouderdomsanalyse van de openstaande bedragen. De directies beschikken ook niet over een gedetailleerde analyse waarom de vorderingen zo lang blijven openstaan.
De directie IR analyseert de vorderingen die het buitenland niet binnen de termijn betaalt,
niet174. Door het ontbreken van die beheersinformatie kan het management niet nagaan wat
de reden is van de laattijdigheid (bv. geen antwoord van de Belgische ziekenfondsen als het
buitenlandse verbindingsorgaan de vordering niet aanvaardt of een betalingsachterstand
in het buitenland).
Het Rekenhof beschikt niet over informatie om vast te stellen of alle oude openstaande
bedragen nog invorderbaar zijn. Bij nazicht van de centrale boekhoudfiche Belgische vorderingen (waarin alle Belgische vorderingen chronologisch zijn opgenomen over alle jaren
heen) is gebleken dat er in het verleden al vorderingen afgeboekt zijn, omdat ze oninvorderbaar waren175. De directie IR noch de Directie Financiën kon voor die verrichting een
verantwoordingsstuk voorleggen.
De directie IR is zich bewust van het belang van bruikbare beheersinformatie en rapporten en verbindt zich ertoe zoveel mogelijk de nodige initiatieven te nemen. Ze overweegt
een diepgaande analyse uit te voeren en op basis van historische trends lang openstaande
vorderingen te identificeren en per land een percentage van de waardevermindering op die
vorderingen te bepalen. De directie Financiën kan die gegevens dan in de rekeningen verwerken. Die verrichtingen vereisen geen aanpassing van de basisbestanden van de directie
IR, die de vorderingen daardoor gemakkelijk kan blijven opvolgen.
Verworpen gedeelte van de Belgische vorderingen op het buitenland
Voor de waardering van de Belgische vorderingen op het buitenland in de rekeningen
vertrekt de directie IR van het openingssaldo van het boekjaar en telt ze de indieningen
(= nieuwe vorderingen) van het jaar daarbij op. Van dat totaal trekt ze de bedragen af die
het buitenland heeft verworpen (voor zover de ziekenfondsen hebben ingestemd met die
verwerping) en de tijdens het boekjaar ontvangen betalingen. Dat saldo geeft geen getrouw
beeld van de vorderingen op het buitenland, omdat het geen rekening houdt met de bedragen die het buitenland zal verwerpen en die het RIZIV niet zal herindienen.
De directie IR neemt zich voor de saldi te analyseren en op basis van historische trends
na te gaan wat het percentage is van de aanvaarde verwerpingen over alle landen en jaren
heen in het totaal van de indieningen. Dat percentage zal ze in mindering brengen van de
openstaande vorderingen.

174 Krachtens Verordening (EG) 883/2004 heeft het buitenlandse verbindingsorgaan achttien maanden voor de controle en aanvaarding van de facturen en krijgt het een betalingstermijn van achttien maanden vanaf de aanvaarding van de factuur.
175 De afboeking van de vorderingen had betrekking op Algerije en Turkije en werd verwerkt in de rekeningen 2005 van
het RIZIV. Het RIZIV kon het Rekenhof geen documentatie noch stavingsstukken voor deze afboeking bezorgen.
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Betaalde voorschotten aan het buitenland
Het RIZIV trekt de voorschotten die het aan het buitenland betaalt, af van de totale schuld.
Die bedragen moeten echter als een voorschot worden geboekt op een debiteurenrekening
(40-rekening) en mogen niet worden gecompenseerd met de schulden176.

4

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de organisatie van en de procedures binnen
het RIZIV niet voldoende waarborgen bieden voor een efficiënt en correct beheer van de
financiële stromen van de internationale overeenkomsten.
Om de interne werking van de directie IR te verbeteren, beveelt het Rekenhof aan de afzonderlijke instructies te integreren in de procedurehandleiding (uit 2011) en dat document
regelmatig bij te werken en aan te passen aan wijzigingen in de regelgeving en de interne
organisatie van het RIZIV. Die procedurebeschrijving kan dan worden gebruikt als instrument van kennisoverdracht tussen de medewerkers van de directie.
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat het huidige werkinstrument van de directie IR (Excel) geen geschikte tool is om de verrichtingen voor internationale verdragen efficiënt op te
volgen. Zo is de wijze waarop de directie IR de bestanden gebruikt weinig gestructureerd,
moeten gegevens manueel worden ingevoerd en is het niet duidelijk of de gegevens systematisch worden gecontroleerd. Volgens de directie IR wordt een nieuwe toepassing ontwikkeld (CIV-2 tool) die de tekortkomingen van Excel moet verhelpen en moet zorgen voor
efficiëntiewinsten. Het Rekenhof wijst erop dat deze IT-toepassing al in 2009 werd aangekondigd, maar telkens werd uitgesteld. Bovendien moet het RIZIV bij de overgang tussen
de IT-toepassingen voldoende controlemechanismen inbouwen om fouten, verwijderingen
en onvolledigheden in overdracht te voorkomen.
Door de wijze waarop de verrichtingen worden geboekt, geven de rekeningen van het RIZIV
geen getrouw beeld van de Belgische vorderingen op en schulden aan het buitenland.
Om dat getrouw beeld te waarborgen, moet het RIZIV een aantal acties ondernemen. Zo
moet de directie IR de Belgische vorderingen analyseren en op basis van historische trends
voor elk land het percentage bepalen van de waardevermindering op de langdurig openstaande vorderingen. De directie moet ook rekening houden met bedragen die het buitenland zal verwerpen en die het RIZIV niet zal herindienen. De directie Financiën kan deze
gegevens dan in de rekeningen verwerken. Bovendien moet de directie IR met de buitenlandse verbindingsinstellingen afspraken maken om oude openstaande vorderingen zo veel
mogelijk te vereffenen. Om de juistheid van de Belgische vorderingen te verzekeren, moet
ze haar cijfers afstemmen met het overzicht dat de buitenlandse verbindingsorganen bij de
Europese Rekencommissie indienen.
Om de Belgische schulden op het buitenland correcter in de rekeningen te verwerken en zo
het beeld daarvan getrouwer te maken, moeten betaalde voorschotten aan het buitenland

176 Artikel 9 van het koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen 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.
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in de boekhouding verwerkt worden als een voorschot; ze mogen zowel in de boekhouding
als in de bestanden van de directie IR niet gecompenseerd worden met de Belgische schulden op het buitenland.
Met de huidige boekingswijze zijn de vorderingen en schulden bij het RIZIV overgewaardeerd. In de rekeningen 2014 staat op het actief van de balans een vordering van 1.125,2 miljoen euro. In de bestanden van de directie IR staat daarentegen slechts 351,4 miljoen euro
(31,2 %) als vordering op het buitenland. Op het passief staat een schuld van 444,2 miljoen euro, terwijl volgens de documenten van de directie IR de schuld aan het buitenland
maar 93,03 miljoen euro bedraagt. Het RIZIV moet zijn boekhoudschema herzien en alle
verrichtingen met betrekking tot de vorderingen en schulden van de internationale overeenkomsten via de resultaatrekening boeken. Het RIZIV moet ook de overeenstemming
van de boekhouding met de informatie van de directie IR bewaken om fouten en verschillen tijdig te detecteren.

5

Antwoord van de minister en de administratie

In haar antwoord van 2 september 2019 geeft de minister aan dat het RIZIV, naar aanleiding
van de aanbevelingen van de dienst Interne Audit, al een aantal stappen heeft gezet om het
beheer van de internationale overeenkomsten te verbeteren. In samenspraak met het RIZIV
werden deze verbeterpunten opgenomen in de wijzigingsclausule bij de bestuursovereenkomst 2016-2018177.
De minister licht ook toe dat zij eerder dit jaar in het kader van de zesde staatshervorming
budget heeft vrijgemaakt voor het goed en correct beheer van deze dossiers, waaronder
budget voor de aanwerving van personeel.
In zijn antwoord van 29 augustus 2019 geeft het RIZIV te kennen dat het naar aanleiding
van de aanbevelingen van het Rekenhof, de nodige initiatieven zal nemen of voortzetten.
Zo zal de directie IR het actieplan “Optimalisering van het financieel beheer van de Internationale Verdragen”, dat ze naar aanleiding van het rapport van de dienst Interne Audit
uitwerkte, verder uitvoeren. Dat actieplan werd op 6 september 2019 aan het Rekenhof
bezorgd. Het komt grotendeels tegemoet aan de aanbevelingen over het beheer en de opvolging van de verrichtingen door de directie IR (zie hoofdstuk 2).
Het RIZIV geeft voorts in zijn antwoord aan dat een nieuwe procedurehandleiding zal
worden uitgewerkt als de nog uit te werken procedures en toepassingen op punt staan.
De bestaande functiescheidingen zullen hierin geformaliseerd worden. In afwachting van
de nieuwe procedurehandleiding worden nieuwe medewerkers individueel opgeleid. Sinds
17 mei 2019 dateert de directie IR ook elke controle en ondertekent en archiveert ze die verrichtingen.
De directie IR wil ook een procedure uitwerken die de directie Financiën in staat moet stellen de nodige waardeverminderingen te boeken in de rekeningen van het RIZIV.

177 Koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst
tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering.
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De directie Financiën erkent dat het gehanteerde boekhoudschema leidt tot een overwaardering van de actief- en passiefzijde van de balans. Ze verbindt zich ertoe om de openstaande vorderingen op en schulden aan het buitenland in overeenstemming te brengen
met de werkelijke bedragen die de directie IR meedeelt. Ze zal in de komende maanden een
initiatief nemen om het boekhoudschema te herwerken, in samenspraak met de directie IR
en het Rekenhof. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de impact van dit nieuwe
schema op de boekhoudkundige verwerking van de voorschotten aan de ziekenfondsen en
op het resultaat van de verplichte ziekteverzekering.
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Famifed: voorbereiding van de
splitsing
Doordat de zesde staatshervorming de gezinsbijslagen aan de deelentiteiten heeft overgedragen, wordt Famifed, het federale agentschap dat de gezinsbijslagen uitbetaalde, gesplitst.
Het Rekenhof onderzocht welke maatregelen Famifed heeft genomen om op basis van het koninklijk besluit tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten aan de
deelentiteiten, die splitsing administratief-boekhoudkundig te verwerken. Het onderzocht ook
wat de impact is van de splitsing op een aantal financiële stromen.
Het Rekenhof stelt vast dat de internebeheersingsmaatregelen van die processen kunnen worden verbeterd en dat de omzetting van het koninklijk besluit nog verder boekhoudkundig moet
worden opgevolgd. Famifed heeft methodes uitgewerkt om de overdrachten in de rekeningen
2018 en 2019 te boeken. Het Rekenhof beveelt aan deze verrichtingen goed te documenteren.
Voor de roerende goederen moet Famifed een afstemming maken tussen de boekhouding en de
fysieke inventarissen, de activa die zijn overgedragen aan de werknemers en de buitengebruikstellingen. Het bedrag van de compensatieregeling voor het onroerend goed bestemd voor de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kon niet worden onderbouwd en is gebaseerd
op een politiek akkoord.
Een nieuw opgerichte vzw, Orint, is belast met de vereffening van Famifed. De kosten van de
vereffening worden verdeeld onder de vier deelentiteiten op basis van het aantal kinderen van
0 tot 18 jaar.

1

Inleiding

1.1
Context
De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid voor de toekenning en de betaling van
de gezinsbijslag overgedragen naar de gemeenschappen. Het Federaal Agentschap voor
de Kinderbijslag (Famifed, de vroegere Rijksdienst voor Kinderbijslag) bleef de gezinsbijslag voor rekening van de gemeenschappen beheren en betalen totdat ze administratief
en organisatorisch in staat waren dat beheer ook daadwerkelijk op te nemen. De Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest 178 en de Duitstalige Gemeenschap hebben dat op 1 januari 2019 effectief gedaan, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van BrusselHoofdstad (GGC) zal dat vanaf 1 januari 2020 doen.
In 2017 betaalde Famifed meer dan 6,5 miljard euro aan gezinsbijslagen uit. De uitgaven
voor de personeels- en werkingskosten bedroegen 78,6 miljoen euro.

178 De Franse Gemeenschap heeft de bevoegdheid voor de gezinsbijslag overgedragen aan het Waalse Gewest. Die
overdracht is bekrachtigd met het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 betreffende de
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen werd en met het decreet van het Waals Gewest van 11 april 2014 (met hetzelfde opschrift).
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Door de definitieve overdracht van de bevoegdheden wordt Famifed ontbonden en vereffend. Daartoe moeten de goederen (gebouwen, roerende goederen), de reserves en de
ontvangen regularisaties van bijdragen worden verdeeld. Het koninklijk besluit van
21 maart 2019179 bepaalt de regels voor die verdeling. Op basis van dit besluit werkt de dienst
Boekhouding van Famifed de splitsing financieel-boekhoudkundig concreet uit. Daarvoor
is overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018180 het Interregionaal Orgaan
voor de Gezinsbijslagen opgericht, Orint vzw 181.
Als openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) moet Famifed zijn boekhouding voeren volgens het boekhoudplan opgenomen bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014 182.
Ook moet de instelling jaarlijks zijn rekeningen uiterlijk op 15 juni van het volgende jaar
opmaken. Famifed heeft zijn rekeningen opgemaakt tot en met het jaar 2017 183.
Voor de toepassing van het boekhoudplan heeft de Commissie voor Normalisatie van de
Boekhouding van de OISZ (Boekhoudcommissie) omzendbrieven uitgewerkt, waarin ze
via frequently asked questions (FAQ’s) specifieke problematieken uitdiept. Voor de splitsing
van een instelling zijn er echter geen richtlijnen en de Commissie heeft hierover ook geen
beslissingen genomen. Famifed is dus aangewezen op de eigen uitwerking van een aantal
best practices om de afwikkeling tot een goed einde te brengen.
Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen van Famifed 2017 en voorgaande jaren
aandacht besteed aan:
•
•
•
•

de uitvoering van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 (punt 2);
de verwerking van sommige boekhoudkundige verrichtingen en financiële stromen verbonden aan de gezinsbijslag bij Famifed (punt 3);
de toewijzing van kosten/uitgaven aan de entiteiten (punt 4);
de personeelscyclus (punt 5).

Omdat Famifed zijn rekeningen 2018 nog niet heeft opgesteld, ging het Rekenhof specifiek
na in hoeverre de instelling de verdeling van de activa en passiva en van de rechten en
plichten over de deelentiteiten juridisch en boekhoudkundig correct heeft voorbereid en
verwerkt in zijn rekeningen.

179 Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten van
het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de vereffening
van Famifed.
180 Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen. Met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018, dat is bekrachtigd
met de wet van 8 mei 2019, is ook de federale Staat toegetreden tot het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018.
181 In dit artikel komt Orint alleen aan bod als de vzw is betrokken bij de splitsingsverrichtingen (bv. overdracht van activa). Het hierna volgende artikel “Famifed: Werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten”
gaat dieper op de werking ervan in.
182 Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen 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 (…).
183 Voor een verklaring, zie het hierna volgende artikel “Famifed: Werking na de overname van de gezinsbijslag door
de deelentiteiten”, punt 3.3.
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1.2
Procedure
Het Rekenhof heeft zijn onderzoek op 14 augustus 2019 voorgelegd aan de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, de administrateur-generaal van Famifed en de gedelegeerd bestuurder van Orint. Famifed en Orint hebben op 3 september 2019 geantwoord.
Dit artikel houdt rekening met hun opmerkingen. De minister had bij de afsluiting van dit
Boek nog niet geantwoord.

2 	

Toewijzing van de activa en passiva aan de deelentiteiten

Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 verdeelt de goederen van Famifed onder de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Die overdracht, en ook die van het personeel is voor de
deelentiteiten noodzakelijk om hun bevoegdheid inzake gezinsbijslag uit te oefenen en continuïteit te garanderen184.
Het beheerscomité van Famifed heeft het ontwerp van het koninklijk besluit op 2 oktober 2018 besproken. Het wees erop dat een advies van een gespecialiseerd advocatenkantoor ontbrak over de overdracht van de goederen en de bestemming van de gebouwen. Ook
vond het beheerscomité dat de overdracht gepaard moest gaan met een financiële compensatie voor het globaal beheer van de werknemers.
2.1 	 Onroerende vaste activa en hun gebruik
De eigen en gehuurde onroerende goederen worden overgedragen op basis van hun geografische ligging. Voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap gebeurt dat op 1 januari 2019 en voor de GGC op 1 januari 2020.
De dienst Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën heeft de waarde van alle gebouwen geschat185. Daarbij werd rekening gehouden met de uitgevoerde inrichtingswerken.
Die hadden vooral in de periode 2014-2018 een impact op de rekeningen van Famifed.
De twee gebouwen van de hoofdzetel van Famifed in Brussel werden toegewezen aan
respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap (Trierstraat 9) en Famifed (Trierstraat 70). De
Vlaamse Gemeenschap heeft de werkzaamheden aan het restaurant in de Trierstraat 9 zelf
gedragen.
Het gebouw in de Trierstraat 70 blijft voorlopig eigendom van Famifed, maar komt vanaf
1 januari 2020 toe aan de GGC. Het zal worden beheerd door Iriscare186. Naast Famifed
wordt het ondertussen al gebruikt door Orint, de diensten van het Verenigd College van
de GGC (de DVC) en Iriscare. Daartoe moest het gebouw worden heringedeeld met aparte
ingangen. Famifed heeft die herinrichtingswerken in de eerste helft van 2019 uitgevoerd.
Het heeft de investeringen ervoor in zijn rekeningen 2018 aangerekend op de reserves van
de GGC. De roerende goederen in het gebouw gaan naar Iriscare.

184 De ministerraad legde het ontwerp van koninklijk besluit voor aan de deelentiteiten, die een positief advies gaven.
185 GGC: 22,35 miljoen euro, Vlaamse Gemeenschap: 16,75 miljoen euro, Duitstalige Gemeenschap: 0,22 miljoen euro
en Waalse Gewest: 3,44 miljoen euro.
186 Dit is de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag.
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De kosten voor verhuizing van de personeelsleden en de activa werden gedeeld.
2.2
Compensatieregeling gebouw Trierstraat 70
Omdat het gebouw in de Trierstraat 70 in Brussel volledig wordt overgedragen aan de GGC
bepaalt artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 dat de GGC een financiële
compensatie van 20.126.292,98 euro moet betalen aan de drie andere entiteiten187. De GGC
betaalt de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest in vier jaarlijkse termijnen van
2019 tot 2022 en de Duitstalige Gemeenschap in een keer in 2019, telkens uiterlijk op 31 december.
Volgens het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit is het bedrag van de compensatie bepaald aan de hand van een rekenkundig gemiddelde van de verdeelsleutel op basis
van het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar in elke deelentiteit op 1 januari 2018 en de verdeelsleutel overeenkomstig het overgehevelde personeel. De dienst Boekhouding van Famifed
beschikt echter niet over informatie over de concrete berekening. Volgens die dienst resulteert ze uit een politiek akkoord tussen de deelentiteiten.
2.3
Andere materiële vaste activa
De deelentiteit die eigenaar of huurder wordt van een gebouw, krijgt ook de materiële
vaste activa erin. Voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap gebeurt dat samen met de eigendomsoverdracht van de gebouwen op 1 januari 2019 en voor de GGC op 1 januari 2020.
De interne verhuizing bij Famifed resulteerde ook in een verschuiving van roerende goederen tussen de gebouwen Trierstraat 9 en Trierstraat 70. Volgens de boekhouding zijn er in
het gebouw Trierstraat 70 geen activa meer die toebehoren aan de deelentiteiten die sinds
1 januari 2019 zelf de gezinsbijslag beheren.
2.4
Inventaris
In de praktijk nemen de werknemers alle activa mee die hen bij de uitvoering van hun werk
ter beschikking stonden (bureau, pc, scherm, smartphone enz.). Er werden naar aanleiding
van het vertrek opruimacties per bureau gedaan. Het overgedragen materiaal moet per stuk
worden uitgeboekt, wat boekhoudkundig tot heel wat opvolging leidt.
Niet alle items waren geïnventariseerd. Zo worden, overeenkomstig de richtlijnen van de
Boekhoudcommissie, smartphones met een waarde minder dan 700 euro als een kost geboekt. Famifed heeft eind 2018 ook geen fysieke inventarisopname uitgevoerd. Dat is wel
gebeurd tijdens het boekjaar en zal om eventuele fouten recht te zetten ook in 2019 nog
gebeuren.
Een comité ad hoc met vertegenwoordigers van alle entiteiten heeft op 24 oktober 2018 ingestemd met de verdeling van het meubilair en wagenpark van Famifed. Ook de inhoud
van de vergaderzalen werd verdeeld. Activa waarvoor niemand belangstelling had, werden
buiten gebruik gesteld.

187 Die compensatie is het resultaat van besprekingen tussen de deelentiteiten. Ze beoogt de financiële billijkheid van
de verdeling te verzekeren.
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2.5 	 Immateriële vaste activa en ICT-prestaties
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 regelt alleen de verdeling van de onroerende en
roerende goederen, niet de immateriële vaste activa (zoals software, applicaties, databanken en aanverwante). Die dragen nochtans de kernactiviteiten van Famifed.
In de balans van Famifed staan softwarelicenties, die op 31 december 2017 bijna volledig
waren afgeschreven188. Smals vzw en externe consultants hebben door de jaren heen ook de
belangrijkste operationele toepassingen en informatiekanalen voor rekening van Famifed
ontwikkeld. De kosten hiervoor werden bijna volledig ten laste gelegd van de resultatenrekening. Bijgevolg werden de toepassingen niet boekhoudkundig geïnventariseerd en gewaardeerd waardoor ze niet in de balans verschijnen. Het vermogen van Famifed is daardoor onderschat.
Voor zover de IT-prestaties, onder meer van medewerkers van Smals, tijdig zijn gefactureerd, komen ze nog in de rekeningen van Famifed op 31 december 2018. Laattijdige gefactureerde prestaties worden desnoods via Orint doorgerekend.
Famifed blijft zelf verder de belangrijkste operationele toepassingen gebruiken en bewaakt
de aanwezigheid van voldoende interne kennis. Zo kan het de deelentiteiten, waarvoor het
de gezinsbijslag sinds 1 januari 2019 niet meer beheert, waarborgen dat de gegevens uit het
verleden beschikbaar blijven. Famifed heeft daarnaast de gemeenschappelijke toepassingen, zoals Trivia189, overgedragen aan Orint.
Ook de gebruiksrechten op een aantal toepassingen worden overgedragen naar de deelentiteiten, zodat ze een eigen versie kunnen ontwikkelen. Zo werd voor het Waalse Gewest
de toepassing Itinera190 samen met Famifed-informatici aangepast. Itinera is ook naar Orint
overgedragen zodat dat de lopende dossiers kan afhandelen. Voor deze gebruiksoverdracht
is geen financiële tegemoetkoming verschuldigd.
Daarnaast is een nieuw, gedeeld intranet met praktische informatie ontwikkeld voor de
medewerkers van Famifed, Iriscare en Orint: Connect. Famifed en Iriscare verdelen de ontwikkelingskosten op basis van hun begrote aandeel in het project. Later volgt een afrekening op basis van de reële prestaties.
2.6 	 Overige activa en schulden
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 neemt in de rubriek “Andere bezittingen van Famifed” ook bepalingen op voor het gebruik en de terugbetaling van het werkkapitaal, de
opgebouwde reserves en de eindafrekening van de voorschotten op de gezinsbijslag. Famifed wikkelt een aantal posten daarvan rechtstreeks met de deelentiteiten af, zonder tussenkomst van Orint .

188 Gecumuleerde aanschaffingswaarde: 3,3 miljoen euro, gecumuleerde afschrijvingen: -3,2 miljoen euro, nettoboekwaarde: 85.000 euro.
189 Dit is de toepassing voor het beheer van de Kadaster van de kinderbijslag, d.i. het elektronisch repertorium van de
persoonsgegevens van alle rechthebbende kinderen.
190 Dit is de toepassing voor het beheer van de dossiers van gezinsbijslagen.
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Famifed heeft het werkkapitaal geboekt als een schuld op lange termijn. Het wordt pas aan
de deelentiteiten gestort als Famifed geen betalingen meer hoeft te verrichten voor hun
rekening en het werkkapitaal bijgevolg niet meer nodig is.
De overige activa en schulden kunnen niet altijd individueel aan de deelentiteiten worden
toegewezen omdat aparte grootboekrekeningen per deelentiteit ontbreken. Voor sommige
vorderingen en schulden, vooral die gekoppeld aan de gezinsbijslag, lukt dat wel omdat er
een koppeling is met Itinera (dat die informatie registreert). Andere schulden, zoals de uitgaven van de beheersboekhouding, hebben eerder een gemengd karakter.
Einde 2018 heeft Famifed met de deelentiteiten geen afstemming gemaakt van bepaalde
transacties of uitstaande bedragen van vorderingen en schulden. Ook ontbreekt een pro
forma balans opgesplitst per deelentiteit en goedgekeurd door het beheerscomité. Het systeem liet dit technisch niet toe.
2.7
Andere rechten en plichten
Het koninklijk besluit behandelt alleen de verdeling van rechtsvorderingen tussen Famifed
en personeelsleden die zijn overgeheveld of die nog bij Famifed werken en de geschillen met
voormalige personeelsleden of andere rechtsvorderingen.
2.8
Splitsingsverrichtingen voor de boekjaren 2018 en 2019
Door de publicatie van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 in het Staatsblad kon Famifed de splitsing en de toewijzing van vermogensbestanddelen aan de deelentiteiten voorbereiden. De boekhouding heeft een eerste inventaris opgemaakt van verrichtingen die in
de boekjaren 2018 en 2019 moeten worden geboekt.
Aangezien het koninklijk besluit de effectieve overdracht vastlegt vanaf 1 januari 2019, komen de boekhoudkundige verrichtingen in de rekeningen 2019 of 2020 van Famifed terecht.
Ook moeten in de boekjaren 2018 en 2019 de debiteuren en de crediteuren gelinkt aan zowel
de opdrachten- als de beheersboekhouding al aan de deelentiteiten worden toegewezen.
Op 31 december 2018 zal Famifed bovendien in zijn boekhouding rechtzettingen doen, onder meer voor de herwaardering van de gebouwen, voorzieningen voor risico’s en kosten,
balansposten gerelateerd aan Smals, dubieuze debiteuren en de waardeverminderingen
hierop, en personeelsgerelateerde vorderingen en schulden. Het wil op deze datum immers
een zo getrouw mogelijke toestand uitwerken als basis voor de verdeling naar de entiteiten.
De onroerende en roerende goederen bestemd voor de GGC worden op 1 januari 2020 overgedragen. Famifed moet daardoor nog een rekening 2020 opmaken. Omdat Famifed op
31 december 2019 stopt met de verwerking van de gezinsbijslag, bevat die rekening in principe alleen aantal splitsingsverrichtingen en de betaling van de gezinsbijslag voor december 2019 op 8 januari 2020.
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3

Boekhoudkundige verrichtingen en financiële stromen verbonden
aan de gezinsbijslag bij Famifed

3.1
Verwerking van de vastgestelde rechten tijdens het boekjaar 2018
Het Rekenhof stelde tijdens zijn controle vast dat de economische boekhouding 2018 voor
de opdrachten niet was bijgewerkt. Alleen de vastgestelde rechten voor de financiering van
de uitgaven voor het eerste semester 2018 zijn als opbrengst geboekt. Voor het tweede semester 2018 werden deze geldstromen alleen op de balans, via de rekeningen-courant, verwerkt. Daardoor kunnen alle vastgestelde rechten niet meer tijdig aan het boekjaar 2018 gehecht worden. Zodoende zijn er in de opbrengsten 2018 maar zes periodes geboekt.
De raming van de gezinsbijslag voor december 2017, die op de balans werd geboekt op een
overlopende rekening, werd begin 2018 tegengeboekt. De raming voor december 2018 is nog
niet geboekt. Dat zal pas gebeuren als Famifed de eindejaarsverrichtingen voor het boekjaar 2018 registreert.
3.2 	 Boekhoudkundige verwerking van de gezinsbijslag voor december 2018
Famifed heeft een interne nota 191 uitgewerkt voor de betaling van de gezinsbijslagen
voor december 2018 in januari 2019. Die betaling blijft conform de ESR-voorschriften ten
laste van de begroting 2018 van Famifed en van de federale kinderbijslagfondsen. Zij krijgen
van Famifed de voorschotten voor de betalingen van januari 2019. De regionale kinderbijslagfondsen, het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap of de federale kinderbijslagfondsen (voor de uitgaven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) betalen vanaf 2019 de
regularisaties voor het verleden.
Volgens Famifed zijn de raming van de betaling voor de gezinsbijslag van december 2018 en
de effectieve betaling goed verlopen. De instelling heeft geen zicht op eventuele regularisaties door de deelentiteiten vanaf 2019.
3.3
Opvolging en rapportering van de financiële stromen
Het boekhoudplan van Famifed heeft voor de opvolging van de financiële stromen naar de
deelentiteiten aparte grootboekrekeningen in de balans en de resultatenrekening. Daardoor zijn de ontvangsten en uitgaven en de openstaande balanssaldi voor elke deelentiteit
apart beschikbaar en kan voor elke deelentiteit een deelboekhouding voor de gezinsbijslag
worden opgesteld.
Het boekhoudplan laat ook toe te rapporteren conform het horizontaal protocol van 17 december 2014 192. Deze verplichting liep in principe tot 31 december 2018 voor de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. In de praktijk voldoet

191 Interne nota CO 1420 van 13 september 2018.
192 Protocol van 17 december 2014 tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige
Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend.
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Famifed sinds augustus 2018 niet meer aan die regels (zie ook punt 3.1); de deelentiteiten
drongen ook niet aan op die rapportering.

4 	

Toewijzing van kosten (uitgaven) aan de deelentiteiten

Door de splitsing moet de dienst Boekhouding van Famifed voor de boekjaren 2018 en
2019 omzichtiger te werk gaan bij de toewijzing van de kosten en opbrengsten aan de reststructuur Famifed en aan de deelentiteiten. Orint treedt hierbij op als een loket om deze
bedragen te verhalen op de deelentiteiten. Famifed heeft daarom een aantal maatregelen
genomen:
•
•

•

•

5 	

Famifed heeft aan zijn leveranciers gevraagd hun facturen op te maken op 31 december 2018 zodat ze aan de correcte entiteit kunnen worden toegewezen.
Famifed voert een eerste controle uit op de facturen die daadwerkelijk in de boekhouding moeten worden geregistreerd voor de boekjaren 2018 en 2019. Het let daarbij bijzonder op de afgrenzing van de kosten en investeringen op 31 december 2018 (de aanhechting van de facturen kan tot en met 31 januari 2019). Deze afgrenzing is belangrijk
om de waarde van de gebouwen (en de uitgevoerde investeringen) op het einde van het
boekjaar te bepalen. Die facturen zijn ook belangrijk om de reserves van dat boekjaar
correct te berekenen.
Famifed moet de inkomende facturen ook kritisch analyseren om te vermijden dat kosten onterecht ten laste worden genomen. Het stuurt in 2019 facturen die betrekking
hebben op een deelentiteit waarvoor het de gezinsbijslag niet meer beheert, rechtstreeks
door, eventueel met een begeleidende brief, zonder ze eerst zelf in te boeken. Facturen
met betrekking tot de GGC verwerkt Famifed zelf.
Famifed rekent kosten die betrekking hebben op de deelentiteiten, door aan Orint. Dat
recupereert ze van de deelentiteiten. De verdeling gebeurt op basis van info van Famifed
en varieert overeenkomstig het reële aandeel op basis van het aantal kinderen 0 tot
18 jaar.

Overdracht van het personeel

5.1 	 Vakantiegeld bij vertrek
Uit een interne nota blijkt dat het personeel dat op 1 januari 2019 vertrekt naar de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, het vakantiegeld bij uitdiensttreding op basis van de prestaties 2018 pas in februari 2019 ontvangt, zodat er geen
negatieve impact is op de personenbelasting van het inkomstenjaar 2018. De medewerkers
die bij Famifed in dienst blijven, ontvangen het vakantiegeld zoals gewoonlijk in de loop
van de maand mei.
Omdat deze uitgaven maar zijn aangerekend op de begroting 2019, is hiervoor geen financiering meer. Bijgevolg zal Orint het aandeel van elke deelentiteit in dit vakantiegeld verrekenen.
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5.2
Uitgetreden personeelsleden en niet-opgenomen verlofdagen bij Famifed
De koninklijke besluiten van 17 januari 2019193 concretiseren de overstap van personeelsleden naar de deelentiteiten. Ze kregen informatiesessies over de specifieke opnameregeling
bij hun nieuwe werkgever. De medewerkers die naar de GGC gaan, worden pas op 1 januari 2020 overgedragen.
Alleen de personeelsleden die naar de Vlaamse Gemeenschap overgingen, wisten einde
2018 nog niet wat er met hun niet-opgenomen verlofdagen zou gebeuren. De beslissing
daarover werd overgelaten aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG). Ze kregen enkel de
mondelinge toezegging dat ze eventueel hiervoor in 2019 een type dienstvrijstelling zouden
krijgen.
De niet-opgenomen verlofdagen leidden op boekhoudkundig vlak niet tot rechtzettingen.
Ook in het budget van Orint worden hiervoor geen bedragen uitgetrokken.

6

Besluit en aanbevelingen

6.1
Conclusies
Famifed treedt voor de verwerking van de kinderbijslag op als een serviceorganisatie ten
gunste van de deelentiteiten. Het heeft zijn boekhoudplan daaraan aangepast, zodat het
de in- en uitgaande geldstromen op het niveau van de balans en resultatenrekening per
deelentiteit kan opvolgen. Dat moet de splitsing van de gezinsbijslag als gevolg van de zesde
staatshervorming vereenvoudigen.
Door het gebruik van aparte grootboekrekeningen kan Famifed in zijn opdrachtenboekhouding een deelboekhouding per deelentiteit voeren en kan het bedragen onmiddellijk aan de
juiste deelentiteit toewijzen. In het kader van de splitsing en vereffening van Famifed, die
een financiële splitsing impliceren, is dit een nuttig instrument om de bedragen die aan de
deelentiteiten toekomen boekhoudkundig te verwerken en financieel af te wikkelen.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de internebeheersingsmaatregelen voor de voorbereiding
van die overdracht kunnen worden verbeterd.
Voor de activa en passiva van de beheersboekhouding bestaat dat mechanisme niet en
moet Famifed gebruik maken van de regels van het koninklijk besluit van 21 maart 2019.
Dat koninklijk besluit is niet voldoende uitgewerkt met het oog op de individuele toewijzing
aan de deelentiteiten. Sommige posten worden niet verdeeld op basis van een algemene parameter (het aantal kinderen van nul tot achttien jaar) of het reële aandeel per deelentiteit.
De onroerende goederen zijn verdeeld op basis van de geografische ligging. Voor het gebouw in de Trierstraat 70 in Brussel, dat naar de GGC gaat, krijgen de andere deelentiteiten
een financiële compensatie. Famifed weet echter niet hoe die berekend is.

193 Koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor
de Kinderbijslag aan resp. het Vlaamse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Waals
Gewest.
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De roerende goederen zijn grotendeels verdeeld volgens de plaats waar de werknemers
werkten en aan wie de activa toebehoorden. Dat vraagt een gedegen boekhoudkundige opvolging om alle uitboekingen en buitengebruikstellingen te verwerken. In 2018 en 2019 organiseerde Famifed fysieke inventarisaties, maar op 31 december 2018 is dit niet gebeurd.
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 bepaalt niet hoe de immateriële vaste activa, zoals
programmatuur, databanken, worden verdeeld. De uitgaven voor die activa werden tijdens
de voorbije jaren bijna altijd ten laste gelegd van het resultaat en komen dus niet tot uiting
in de balans. Daardoor is het vermogen onderschat. De deelentiteiten die de toepassingen
blijven gebruiken om daarmee hun eigen toepassingen te ontwikkelen, genieten een vermogensvoordeel.
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 vormde voor de financiële dienst van Famifed de
basis om een aantal splitsingsverrichtingen op 31 december 2018 en 31 december 2019 uit te
werken. De kosten kunnen aan de deelentiteiten worden toegewezen op basis van de eerstelijnscontroles die Famifed zelf uitvoert en de info die Famifed aan Orint bezorgt zodat
Orint de bedragen kan terugvorderen van de deelentiteiten.
Het horizontale protocol schrijft een rapportering aan de deelentiteiten voor, maar Famifed
komt vanaf augustus 2018 niet langer tegemoet aan die verplichting. De vastgestelde rechten op het niveau van de financiering van de uitgaven werden immers voor de laatste maal
bijgewerkt in juli 2018.
6.2
Aanbevelingen
Famifed moet de openstaande saldi individueel aan de deelentiteiten toewijzen, zodat deze bedragen correct worden verrekend. Zo gebruikt het koninklijk besluit van
21 maart 2019 voor een aantal specifieke rubrieken een verdeelsleutel op basis van het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar. Voor de grootboekrekeningen die niet rechtstreeks gelinkt
zijn aan de deelentiteiten, moet Famifed de openstaande saldi voldoende detailleren en
voor de toewijzing een logische verdeelsleutel uitwerken die voor alle deelentiteiten aanvaardbaar is.
Om alle bedragen te kunnen vereffenen en toewijzen aan de deelentiteiten, moet Famifed
de financiële stromen zo goed mogelijk afstemmen met de saldi bij de tegenpartij. Daarvoor
moet de instelling snel haar economische boekhouding en de toestand van de vastgestelde
rechten voor de financiering van de uitgaven bijwerken.
Ook moet Famifed de verrichtingen van de vereffening goed documenteren en zijn werkwijze verduidelijken in de verslagen over de rekeningen 2018 en 2019. Dat geldt ook voor de
compensatieregeling van het gebouw in de Trierstraat 70.
Famifed moet niet alleen de vaste activa inventariseren, maar moet alle activa, passiva,
rechten en verplichtingen controleren en waarderen. Hierbij worden de boekhoudkundige
en fysieke inventaris met elkaar in overeenstemming gebracht, rekening houdende met
aanschaffingen, buitengebruikstellingen en correcties. Ook de immateriële vaste activa
maken hiervan deel uit om zo een zicht te krijgen op het globale vermogen van de administratie.
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7

Antwoord van de administratie

In hun antwoord van 3 september 2019 brengen Famifed en Orint een aantal preciseringen
aan die in dit artikel zijn verwerkt. Daarnaast reageren ze op een aantal vaststellingen uit
het ontwerpverslag.
Famifed licht toe dat de deelentiteiten voor de verdeling van de gebouwen meerdere verdeelsleutels hebben besproken en dat de dienst Boekhouding niet op de hoogte is van de
uiteindelijk gekozen verdeelsleutel. Voor die dienst volstaat het echter de waarde per gebouw te kennen en een basis te hebben voor de overdracht van de gebouwen. De compensatieregeling tussen de GGC en de andere deelentiteiten heeft geen impact op de boekhouding van Famifed.
De onvolledige boeking van de middelen voor de financiering van de uitgaven in 2018 is
volgens Famifed het gevolg van de overstap van personeelsleden naar het Waalse Gewest.
Daardoor was er onvoldoende personeel om de uitgebreide rapportering over die verrichtingen op te stellen. Famifed wijst erop dat de deelentiteiten wel nog rapporten kregen over
de financiering en de werkelijke uitgaven.

Famifed en Orint vzw: werking na de overname
van de gezinsbijslag door de deelentiteiten

Famifed en Orint vzw: werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten / 121

Famifed en Orint vzw:
werking na de overname
van de gezinsbijslag door de
deelentiteiten
Door de zesde staatshervorming nemen de deelentiteiten het beheer en de betaling van de
gezinsbijslagen over van Famifed, dat gesplitst en vereffend wordt. Een nieuw opgerichte vereniging zonder winstoogmerk moet die vereffening begeleiden: het Interregionaal Orgaan voor
de Kinderbijslag (Orint).
Het Rekenhof stelt vast dat de splitsing en vereffening gepaard gaan met onvoldoende functiescheidingen en afbakeningen van verantwoordelijkheden.
Orint werd laattijdig opgericht. De statuten bevatten een aantal onduidelijkheden. De boekhouding is nog niet opgestart en de vzw heeft pas op 2 juli 2019 een bankrekening geopend om
de financiële transacties met de deelentiteiten in hoofde van zijn maatschappelijk doel af te
wikkelen.

1

Inleiding

1.1
Context
Sinds de zesde staatshervorming zijn de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest 194,
de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
(deelentiteiten) bevoegd voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen. Het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) bleef, als federale operator 195, die gezinsbijslagen voor rekening van de deelentiteiten beheren en betalen, totdat zij beslisten het
beheer en de betaling over te nemen. De Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de
Duitstalige Gemeenschap hebben dat op 1 januari 2019 gedaan. Zij hebben ook een eigen
systeem van gezinsbijslagen opgezet. Op 5 april 2019 keurde ook de Verenigde Vergadering
van de GGC de hervorming van de gezinsbijslag goed. Vanaf 8 januari 2020 stappen alle
kinderen met een domicilie in Brussel over naar het nieuwe gezinsbijslagsysteem. Na de
overname door de deelentiteiten bepaalt de woonplaats van het kind welke deelentiteit de
gezinsbijslag uitbetaalt.

194 De Franse Gemeenschap heeft de bevoegdheid voor de gezinsbijslag overgedragen aan het Waalse Gewest. Die
overdracht is bekrachtigd met het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 betreffende de
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen werd en met het decreet van het Waals Gewest van 11 april 2014 (met hetzelfde opschrift).
195 Voor de werking van de federale operatoren, zie Rekenhof, “Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, augustus 2018, p. 95-104.
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In samenwerkingsakkoorden196, die in werking zijn getreden op 1 januari 2019, hebben de
betrokken partijen afspraken gemaakt over de aanknopingsfactoren (d.i. de regels die bepalen welke deelentiteit de gezinsbijslag betaalt voor welk kind), het beheer van de lasten
van het verleden, de gegevensuitwisseling, de praktische regels voor de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen, de verdeling van de reserves van de private kinderbijslagfondsen en de oprichting van het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen
(Orint). Deze akkoorden regelen in ruime zin de splitsing en de vereffening van Famifed.
De praktische organisatie van die vereffening (verdeling van de activa, schulden, verbintenissen en rechten) kwam aan bod in het voorgaande artikel “Famifed: voorbereiding van
de vereffening”. Dit artikel analyseert de werking van Famifed en Orint en hun relatie tot
de GGC.
1.2
Procedure
Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel op 14 augustus 2019 voorgelegd aan de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, de administrateur-generaal van Famifed en de gedelegeerd bestuurder van Orint. Famifed en Orint hebben op 3 september 2019 geantwoord.
Dit artikel houdt rekening met hun opmerkingen. De minister had bij de afsluiting van dit
Boek nog niet geantwoord.

2 	

Rol van de deelentiteiten en de optredende instanties in het beheer
en de uitbetaling van de gezinsbijslag

2.1
Tot en met 31 december 2018
Famifed verzorgde het administratieve en operationele beheer van de gezinsbijslag voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
tot 31 december 2018.
Hoewel de overdracht van de gezinsbijslag van het federale naar het gemeenschapsniveau pas
tegen 2019 afgerond moest zijn, besliste het beheerscomité van Famifed op 10 juni 2013 dat
zeven vertegenwoordigers van de deelentiteiten de vergaderingen met raadgevende stem
konden bijwonen. Daardoor konden zij in principe al het nodige inzicht verwerven, zodat ze
zich kunnen voorbereiden om de bevoegdheid over te nemen. Vanaf april 2014 kregen drie
vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap, twee van het Waalse Gewest, één van
de Duitstalige Gemeenschap en één van de GGC stemrecht in het beheerscomité, dat vanaf
dan 28 leden telden (vroeger: 21).

196 Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren,
het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische
regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen, samenwerkingsakkoord van
30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen en Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de
reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van
de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit. Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 (bekrachtigd door de wet van 8 mei 2019) is de federale Staat toegetreden tot de eerste twee samenwerkingsakkoorden.
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De deelentiteiten pleegden ook regelmatig overleg in werkgroepen om de splitsing van Famifed voor te bereiden en de overgang naar een eigen gezinsbijslagsysteem te bewerkstelligen. In 2019 zijn deze werkgroepen niet meer actief. De deelentiteiten overleggen via de
raad van bestuur van Orint nog wel over zaken die voor hen allemaal van belang zijn.
2.2
Vanaf 1 januari 2019 en 1 januari 2020
Sinds 1 januari 2019 neemt Famifed niet langer de rol van federale operator voor de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap op zich. Die deelentiteiten zijn dan ook uit het beheerscomité van Famifed getreden. Famifed beheert nu alleen
nog de gezinsbijslagen voor de GGC.
Voor de uitgetreden deelentiteiten heeft Famifed alleen nog belang voor de splitsing van
zijn structuur en voor de afwikkeling van de boekhoudkundige verrichtingen en een aantal financiële stromen die daarmee gepaard gaan. Orint fungeert sinds 1 januari 2019 als
een tussenpersoon tussen Famifed en de deelentiteiten en verzorgt een aantal specifieke
structurele of tijdelijke taken. Iriscare197 neemt vanaf 1 januari 2020 de verwerking van de
gezinsbijslag voor de GGC over.
2.2.1 Federaal: Famifed
Famifed beheert en betaalt tot en met 31 december 2019 de gezinsbijslag voor de GGC. De
laatste betaling (d.i. de gezinsbijslag van december 2019) is gepland op 8 januari 2020.
De deelentiteiten dragen in de overgangsperiode (tot 31 december 2019 voor de GGC en tot
31 december 2018 voor de overige) de werkingskosten van Famifed. Die worden verdeeld
op basis van het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar per deelentiteit. De werkingskosten
worden forfaitair vastgelegd en het verschil met de werkelijke kosten wordt (voorlopig) gereserveerd bij Famifed. Het wordt aan de deelentiteiten uitbetaald als ze het beheer en de
uitbetaling van de gezinsbijslag hebben overgenomen. Op boekhoudkundig vlak leidt dat
tot de boeking van een aantal splitsingsverrichtingen die de vermogens aan de deelentiteiten toewijzen.
2.2.2 Interregionaal: vzw Orint
Op 9 juli 2018 werd het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 gepubliceerd dat de oprichting regelt van het “Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen” (Orint), een vereniging
zonder winstoogmerk. Het samenwerkingsakkoord trad in werking bij de eerste overname
van het beheer, zijnde 1 januari 2019.
Dit samenwerkingsakkoord mondde uit in de oprichtingsakte van de vzw van 13 februari 2019, die op 5 maart 2019 is neergelegd op de griffie van de rechtbank en is bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staats van 15 maart 2019. De vier oprichtende partijen198 hebben elk twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering en één in de raad van bestuur.

197 Zie punt 2.2.3.
198 Iriscare, VUTG (Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid), AVIQ
(Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) en het Ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap.

124

Orint heeft een tweeledige doelstelling. Overeenkomstig het koninklijk besluit van
21 maart 2019199 zorgt Orint voor de vereffening van Famifed. Dat is volgens de statuten van
Orint een tijdelijke opdracht.
In de praktijk staat zowel Orint als de financiële dienst van Famifed in voor de vereffening.
Famifed zorgt voor het administratief-boekhoudkundig aspect, terwijl Orint optreedt als
tussenpersoon voor de deelentiteiten en de gemeenschappelijke kosten verdeelt. De kosten
van die vereffening worden verdeeld op basis van het aantal kinderen 0 tot 18 jaar.
Daarnaast heeft Orint als doel bepaalde aspecten van de gezinsbijslag gezamenlijk te beheren en zijn expertise ter beschikking te stellen van de deelentiteiten. De continuïteit
van deze expertise kan alleen maar gegarandeerd zijn als de artikelen 37 tot en met 39 van
de statuten over de terbeschikkingstelling van personeel door de deelentiteiten, worden
nageleefd.
Orint richt zich momenteel vooral op de tijdelijke operationele taken. Die zetten in feite de
activiteiten van Famifed voort voor de dossiers die Famifed tot 31 december 2018 beheerde.
Ook spitst Orint zich toe op de structurele opdrachten in verband met internationale dossiers en het beheer van gegevens en applicaties. De statuten bepalen tot slot dat Orint de
papieren en digitale archieven van Famifed beheert.
De raad van bestuur bepaalt o.a. de personeelsbehoefte, de begroting en het budget van
de vereniging en bereidt de benoeming en de afzetting van de bedrijfsrevisoren voor, en
beslist over hun bezoldiging. De algemene vergadering is o.a. bevoegd voor de goedkeuring
van de begroting en de rekeningen.
2.2.3 Brussel: Iriscare
Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor de bijstand aan personen en de gezondheidszorg. De bicommunautaire instelling van openbaar nut Dienst voor Gezondheid,
Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) voert het beleid inzake gezondheidszorg
en bijstand aan personen uit200. Iriscare beheert sinds eind 2017 de bevoegdheden die zijn
overgekomen in het kader van de zesde staatshervorming, waaronder de gezinsbijslag. De
instelling wordt paritair beheerd met een algemeen beheerscomité en twee beheerraden,
“Gezondheid en Bijstand aan personen” en “Gezinsbijslagen” (met vertegenwoordigers van
gezinsorganisaties en kinderbijslagfondsen).
De Beheerraad voor Gezinsbijslagen is belast met het algemeen beleid, de begrotingsvoorstellen in verband met gezinsbijslagen en de controle van de betalingsinstellingen. Hij
keurt de controlenormen van de kinderbijslagfondsen goed en volgt het beheer en de betaling van de gezinsbijslag door de directie “Betaling”.

199 Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten van
het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de vereffening
van Famifed.
200 Overeenkomstig de ordonnantie van de Verenigde Vergadering van de GGC van 23 maart 2017.
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Vanaf 1 januari 2020 is Iriscare effectief verantwoordelijk voor het beleid inzake gezinsbijslag en stuurt het de regionale kinderbijslagfondsen en het nieuwe Brusselse publieke
kinderbijslagfonds, Famiris, opvolger van het federale kinderbijslagfonds van Famifed, aan.
2.2.4 Relaties tussen de administraties binnen de nieuwe structuur
De relaties tussen de oude en nieuwe actoren in de verwerking van de gezinsbijslag vanaf
1 januari 2019 is schematisch als volgt:
Famifed (tot
31/12/2019):
beheer gezinsbijslag
voor GGC

Verenigd
College

Diensten
Verenigd
College

Orint

Iriscare

Gedeelde diensten
(meeste ondersteunende
diensten)

De hoofdzetel van Famifed in de Trierstraat 70 wordt momenteel niet alleen door Famifed
maar ook al door Orint, de diensten van het Verenigd College van de GGC (DVC) en Iriscare
bezet. De DVC, Iriscare en Orint betalen aan Famifed huur op basis van het aantal ingenomen vierkante meters.
De DVC en Iriscare delen de meeste ondersteunende diensten. Orint werkt alleen met gedetacheerd personeel. De ICT-contracten verlopen via Famifed en Iriscare. Die rekenen de
kosten door aan Orint. Orint verdeelt op zijn beurt ook kosten naar de deelentiteiten die
sinds 1 januari 2019 zelf de gezinsbijslag beheren en vordert die bedragen terug. Famifed zal
ook kosten doorrekenen aan Iriscare en de DVC, en Iriscare kan ook kosten doorrekenen
aan Famifed en de DVC. Het gaat dan voornamelijk om gebouwkosten en ICT.
Dat alles toont het complexe karakter aan van de financiële stromen vanaf 1 januari 2019.
Het overzicht daarvan kan alleen gewaarborgd worden door een gedegen opvolging van alle
partijen.

3 	

Administratief beheer en organisatie

3.1
Overdracht en beheer van de gezinsbijslagdossiers
Famifed heeft de overdracht van de gezinsbijslagdossiers voorbereid door ze vooraf in te
delen per deelentiteit. Opdat de regularisaties op 31 december 2018 niet te erg bemoeilijkt
zouden worden door de wijzigingen aan de dossiergegevens ingevolgde de overdracht en
ook de overdracht zelf te vergemakkelijken, heeft Famifed vanaf 14 december 2018 in zijn
informaticatoepassing Itinera geen aanpassingen meer doorgevoerd (en vanaf 9 december de wijzigingen beperkt). Dat betekent dat de regularisaties na 14 december 2018 worden
uitgevoerd door de deelentiteiten zelf, die ook de financiële impact ervan dragen.
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Famifed biedt bijslagtrekkenden een online toegang tot hun gezinsbijslagdossier en de mogelijkheid contact op te nemen met de dossierbeheerder, de betalingen te bekijken en de
persoonlijke gegevens of het rekeningnummer te raadplegen en te wijzigen. De ontwikkelingskosten van deze toegang worden gedragen door Famifed en de deelentiteiten dragen
hierin niet bij. De bijslagtrekkenden van de deelentiteiten kunnen na de overdracht deze
toepassing niet meer consulteren en zijn aangewezen op de toepassing die de deelentiteit
ontwikkelt of van Famifed overneemt.
De aanrekening van de verschuldigde en de niet-verschuldigde gezinsbijslag is gebaseerd
op zgn. aanknopingsfactoren, waarmee een kind wordt toegewezen aan een regio. Initieel
bepaalde het protocol van 15 mei 2014 tussen de federale Staat en de deelentiteiten volgens welke aanknopingsfactoren de kinderbijslaginstellingen de gezinsbijslag vanaf 1 januari 2015 moesten aanrekenen aan de bevoegde deelentiteiten. Naar aanleiding van de effectieve splitsing werden de aanknopingsfactoren licht gewijzigd en toegelicht in een nieuwe
omzendbrief201.
De Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) is ook op
Orint van toepassing. Om aan deze verplichting te voldoen moet Orint, bij gebrek aan interne ondersteuning van Famifed, een beroep doen op een externe partij.
3.2 	 Delegaties, functiescheidingen en het huishoudelijk reglement
Famifed en Iriscare hebben dezelfde leidend ambtenaar en adjunct leidend ambtenaar. De
leidend ambtenaar van Iriscare is o.a. verantwoordelijk voor de dienst “Operaties”, waaronder ook de gezinsbijslag valt, en de ondersteunende diensten “HR & Adminsal” en “Budget,
Financiën en Monitoring”. Beide ambtenaren krijgen voor die twee functies maar één loon,
dat voor de helft ten laste valt van Famifed en voor de helft van Iriscare. Het wordt betaald
door Famifed en deels doorgerekend aan Iriscare.
De leidend ambtenaar zetelt ook in de raad van bestuur van Orint als vertegenwoordiger
van Iriscare, vertegenwoordigt Iriscare in de algemene vergadering van Orint en trad op als
voorzitter van de oprichtende raad van bestuur en algemene vergadering van Orint.
Het algemeen beheerscomité van Iriscare keurde op 17 januari 2019 een tweede versie van
de set actoren en hun delegaties goed. Voor Famifed en Iriscare zijn er aparte delegaties
beschikbaar.
Het beheerscomité van Famifed notuleerde alle beslissingen over de splitsing. Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat er beslissingen zijn genomen waarover tussen de regionale entiteiten geen eensgezindheid bestond. De praktische uitwerking van de beslissingen met een financiële impact werd aan de verantwoordelijke diensten en de boekhouding
overgelaten. Belangrijke onderwerpen werden voor advies voorgelegd aan kabinetswerkgroepen.

201 Famifed, Richtlijnen met betrekking tot het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren voor de verdeling van de bevoegdheden, het beheer van de lasten van het verleden en de
gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen, omzendbrief CO 1423 van 1 januari 2019.
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Het huishoudelijk reglement van Famifed werd naar aanleiding van de herstructurering en
de personeelsoverdracht niet aangepast. Het beheerscomité beslist momenteel alleen nog
over de gezinsbijslag voor de GGC en over onderwerpen zoals de rekening of het jaarverslag.
Artikel 33 van de statuten van Orint bepaalt dat de vereniging gebonden is door de handtekeningen van de voorzitter van de raad van bestuur en van één ander lid van de raad van
bestuur. De statuten bevatten geen bepalingen in geval van een belangenconflict waardoor
een bestuurder zich afzijdig houdt of zich laat vervangen. Artikel 51 stelt alleen in algemene
zin dat problemen bij de interpretatie van de statuten of het huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Orint heeft echter nog geen huishoudelijk reglement waarin de statuten verder worden verduidelijkt.
3.3
Organisatie van de boekhouding en kennisoverdracht
Door de splitsing gingen ook personeelsleden van Famifed die de beheers- en de opdrachtenboekhouding deden, over naar de deelentiteiten. De uitstroom naar het Waalse Gewest
en de Vlaamse Gemeenschap is vroeger op gang gekomen dan 31 december 2018: de laatste
overdrachten waren op 14 en 21 december 2018.
Het aantal boekhouders binnen de financiële dienst van Famifed is momenteel beperkt. De
uittredende medewerkers droegen weliswaar hun kennis over aan de medewerkers die bij
Famifed bleven en op 1 januari 2020 overgaan naar de GGC, maar toch ging een deel van de
praktische kennis over het verwerken van de transacties in de opdrachten- en de beheersboekhouding verloren. Daardoor zal Famifed zijn rekening 2018 pas in de tweede jaarhelft
van 2019 kunnen opmaken.
De kennisoverdracht gebeurde door samen de werkzaamheden te volgen en handleidingen
op te stellen. Belangrijke werkgerelateerde informatie bleef ter beschikking van Famifed.
Ook op ICT-vlak werd informatie en kennis gedeeld door o.a. IT-medewerkers van Famifed
te betrekken bij aanpassingen van applicaties bij de deelentiteiten. Ook Connect, het gedeelde intranet dat praktische informatie ter beschikking stelt van de medewerkers van
Famifed, Iriscare en Orint, is een bron van kennisoverdracht.
Het boekhoudprogramma (SAP) maakt een onderscheid tussen de rekeningen van Famifed
en die van Iriscare. De medewerkers die werken voor Famifed en voor Iriscare, kunnen boekingen doen voor rekening van de twee instellingen, maar ze moeten een aparte toelating
(toegangsmachtiging) hebben voor de boekhouding van elke instelling.
3.4
Terbeschikkingstelling van personeel
Momenteel zijn geen medewerkers van andere overheidsadministraties of deelentiteiten
naar Famifed gedetacheerd. Omgekeerd werken sommige werknemers van Famifed wel als
consultant voor Iriscare. Ook in 2018 voerden medewerkers van Famifed opdrachten uit
voor Iriscare en namen zij voor die administratie standpunten in tijdens besprekingen.
Nochtans bestaat er geen overeenkomst van detachering of terbeschikkingstelling en rekent Famifed aan Iriscare geen personeelslasten door.
Het administratief personeel van Famifed werkt regelmatig ook voor Iriscare. Door de beperkte equipes van de twee instellingen, de gelijklopende verantwoordelijkheden en definitieve overgang van de gezinsbijslag voor de GGC naar Iriscare gebeurt dit uit noodzaak.

128

Famifed rekent de kosten niet altijd door op basis van de reële prestaties. Ook is er onduidelijkheid over de afbakening van de werkzaamheden die medewerkers van Famifed uitvoeren voor Iriscare en / of de DVC en over hun verantwoordelijkheden. Een protocol tussen de
Diensten van het Verenigd College, Famifed en Iriscare is hiervoor in opmaak.
De artikelen 37 tot en met 39 van de statuten van Orint voorzien in de mogelijkheid van
een terbeschikkingstelling van materiaal of personeel. De deelentiteiten en Famifed stellen
hiertoe kosteloos medewerkers ter beschikking. De medewerking is geregeld in een overeenkomst. De betrokkenen voeren effectief op de hoofdzetel van Orint voor een beperkte
periode of permanent taken uit binnen de structurele opdrachten van Orint. Voor tijdelijke
opdrachten staan ook medewerkers ter beschikking, maar uitsluitend op een informele
basis. Daarvoor is dus geen overeenkomst. De medewerkers blijven werken in de deelentiteiten, waar ze een bepaald percentage van hun tijd ter beschikking staan van Orint. Dat
maakt het moeilijker te controleren of ze de geplande tijd ook effectief aan Orint besteden,
wat op zijn beurt de coördinatie bemoeilijkt.

4

Organisatorische tekortkomingen bij de opstart van Orint

Bij de splitsing van Famifed werd voorrang gegeven aan operationele aspecten zoals het
waarborgen van de continuïteit van de gezinsbijslag en het uitwerken van regelingen daarvoor. De gevolgen van de splitsing en de afwikkeling van Famifed door het opzetten van een
nieuwe structuur (Orint) verdwenen hierdoor aanvankelijk naar de achtergrond. Dat zorgt
voor praktische problemen, administratieve tekortkomingen en inbreuken op de statuten
van Orint.
4.1
Oprichting van Orint
Het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 trad volgens artikel 17 in werking bij de eerste
overname van het beheer, met name 1 januari 2019. In de praktijk liepen de inwerkingtreding en de formele oprichting van Orint vertraging op door de voorlegging aan de Raad van
State van het koninklijk besluit over de vereffening van Famifed en de bekendmaking van
de bezwaren van de deelentiteiten.
Orint was weliswaar operationeel vanaf 1 januari 2019 en had medewerkers ter beschikking,
maar beschikte niet over rechtspersoonlijkheid omdat de statuten nog niet bij de griffie
van de ondernemingsrechtbank waren neergelegd. Daardoor werkte Orint in een juridisch
vacuüm. Medewerkers hebben dus in de praktijk verantwoordelijkheden gedragen en taken
uitgevoerd om van Orint een werkbaar geheel te maken, hoewel ze daar strikt juridisch niet
bevoegd voor waren.
De raad van bestuur van Orint heeft de handelingen en beslissingen van voor zijn formele
oprichting als vzw nog niet erkend en bekrachtigd.
4.2
Opening van een bankrekening
Op 27 juni 2019 had Orint geen eigen bankrekening om de financiële operaties tussen Famifed en de deelentiteiten af te wikkelen. Orint heeft de nodige stappen ondernomen, maar
er zijn complicaties opgetreden. Ook de bank stelde een aantal eisen.

Famifed en Orint vzw: werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten / 129

In afwachting prefinanciert Famifed uitgaven die het later zal terugvorderen. Er staan ook
nog financiële middelen voor Orint op de rekening bij Famifed en Famifed ontvangt inkomsten die voor Orint bestemd zijn. Dat resulteert dus voor beide partijen in bijkomende
werklast en opvolging. Het Rekenhof wijst erop dat bedragen voor de deelentiteiten die in
2019 op de rekeningen van Famifed binnenkomen, via derdenrekeningen moeten worden
verwerkt zodat deze posten de begrotingsrekeningen van Famifed niet beïnvloeden.
4.3
Voeren van de boekhouding
De raad van bestuur stelde op 17 mei 2019 een externe partij aan om de boekhouding op te
starten. Op 27 juni 2019 was dit nog niet gebeurd.
Het Rekenhof wijst erop dat er duidelijkheid moet bestaan over de openingsbalans van de
boekhouding en dat een overzicht nodig is van de verrichtingen en de journaalposten die
de boekhouding zullen vormgeven.
4.4
Opstellen van de begroting
Orint heeft een eerste ontwerp van zijn begroting 2019 opgesteld. Dat ontwerp neemt een
aantal belangrijke kostenverdelingen op, zoals kosten voor medisch onderzoek van kinderen, vakantiegeld voor overgedragen werknemers van Famifed en kosten van de bedrijfsrevisor voor de rekeningen Famifed. Het raamt ook de huur die Orint moet betalen voor
de lokalen en de gelden die zullen binnenkomen uit zgn. ‘inningsberichten’ en die moeten
worden verdeeld naar de deelentiteiten.
De deelentiteiten hebben over de uiteindelijke begroting voor 2019 nog geen akkoord gesloten. Er blijven discussiepunten over de uitwerking en detaillering. De raad van bestuur
heeft op 8 juli 2019 de finale versie van de begroting besproken, maar keurde die niet goed
en vroeg de administratie enkele punten te verduidelijken.
Volgens de statuten is de algemeen directeur verantwoordelijk voor het budgettair beheer,
maar de statuten verduidelijken die opdracht niet verder en een huishoudelijk reglement
met verduidelijking ontbreekt.
4.5
Aanstelling van een algemeen directeur
De artikelen 34 tot en met 36 van de statuten van Orint regelen de aanstelling van een algemeen directeur. Deze functie werd pas eind januari 2019 ingevuld nadat een eerdere kandidaat afhaakte. Bijgevolg was er weinig voorbereidingstijd om de vzw rechtspersoonlijkheid
te geven en volledig operationeel te maken. Op juridisch vlak was er weinig ondersteuning
bij het regelen van een aantal administratieve zaken en de opmaak van de statuten van de
vzw was de prioriteit.
Het Rekenhof beveelt bovendien aan de bevoegdheden van de algemeen directeur vast te
leggen in een delegatiebesluit. Momenteel is niet duidelijk welke taken de raad van bestuur
heeft gedelegeerd.
4.6 Aanstelling van een bedrijfsrevisor
Op 10 juni 2019 had Orint nog geen bedrijfsrevisor aangesteld om tegemoet te komen aan
artikel 44 van de statuten. De vzw heeft al wel een aantal bedrijfsrevisoren aangeschreven
en de ontvangen reacties vergeleken. De raad van bestuur heeft zich ook uitgesproken over
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het type controle waaraan de rekeningen onderworpen moeten worden. De raad van bestuur heeft een overheidsopdracht uitgeschreven en zal op basis van de inschrijvingen een
kandidaat selecteren.

5 	

Conclusies en aanbevelingen

5.1
Conclusies
Door de zesde staatshervorming nemen de deelentiteiten het beheer en de betaling van de
gezinsbijslagen over van Famifed, dat gesplitst en vereffend wordt. Het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 voorziet voor die splitsing en vereffening in de oprichting van de vzw
“Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen” (Orint). Op grond van zijn artikel 17 trad
het samenwerkingsakkoord in werking bij de eerste overname, d.i. 1 januari 2019. Op die
datum moest ook Orint zijn opgericht, maar dat was niet het geval.
In de praktijk begon Orint zijn werking voordat de vzw formeel werd opgericht en de oprichtingsakte neergelegd op de griffie van de rechtbank. Om de werking en de oprichting
niet in het gedrang te brengen, werden handelingen gesteld die achteraf echter niet formeel
door de raad van bestuur zijn erkend.
Een aantal statutaire bepalingen zijn nog niet gerealiseerd of moeten nog verduidelijkt worden. De statuten besteden geen aandacht aan mogelijke belangenconflicten in hoofde van
de bestuurders. Evenmin is het duidelijk welke taken van dagelijks bestuur de raad van bestuur naar de algemeen directeur delegeert en hoe deze die moet invullen. Zijn verantwoordelijkheid voor het budgettaire aspect is evenmin uitgewerkt. Een huishoudelijk reglement
waarin de statutaire bepalingen verder uitgewerkt zijn, ontbreekt.
Het beheer van de gezinsbijslag op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is sinds 1 januari 2019 complex door de vele administraties die hierbij betrokken zijn. Die bezetten gezamenlijk de hoofdzetel van Famifed in de Trierstraat 70 in Brussel. De onderlinge
relaties, de prestaties die ze voor elkaar leveren en de medewerkers die werkzaamheden
uitvoeren, zijn niet altijd duidelijk afgebakend.
De uitstroom van medewerkers naar de deelentiteiten leidt tot een kennisverlies over de
opdrachten- en de beheersboekhouding. Dat is nadelig voor de opmaak van de rekeningen
2018 en 2019 van Famifed. Door het vertrek van sommige medewerkers konden de vastgestelde rechten voor de financiering van de uitgaven gezinsbijslag van de deelentiteiten in
2018 niet volledig en tijdig worden geboekt.
De Famifed-medewerkers verrichtten in 2018 en 2019 al taken voor Irisicare, dat vanaf 1 januari 2020 de gezinsbijslag voor de GGC overneemt. Dat leidt tot onduidelijkheden in de
verantwoordelijkheden.
Orint is ook belast met de afwikkeling en vereffening van Famifed. Dat is volgens de statuten van de vzw een tijdelijke opdracht, waarvoor zij in de praktijk samenwerkt met de
financiële dienst van Famifed. Voor die tijdelijke opdracht doet Orint een beroep op medewerkers bij de deelentiteiten. Daardoor kan de vzw weinig controle uitoefenen over de
uitvoering van deze taken en de reële beschikbaarheid van die medewerkers. Ook de boekhouding van Orint is nog niet volledig opgestart. Daardoor heeft de vzw een aanzienlijke
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achterstand in de verwerking van zijn verrichtingen. Het was op dat ogenblik niet duidelijk
hoe de openingsbalans er zou uitzien. De vzw beschikt pas sinds 2 juli 2019 over een bankrekening om betalingen uit te voeren of te ontvangen en gelden naar de deelentiteiten door
te storten.
5.2
Aanbevelingen
De raad van bestuur van Orint moet de handelingen bekrachtigen die werden gesteld voor
de oprichting van de vzw. Orint moet een overzicht maken van die handelingen en voor
goedkeuring voorleggen.
Orint moet zijn statuten evalueren vanuit de relatie met de deelentiteiten en de eigen rol
hierin. In het huishoudelijk reglement moet ook de rol van de algemeen directeur toegelicht worden, met name zijn rol in het dagelijks bestuur, zijn verantwoordelijkheid voor het
budgettair beheer en de delegaties die hem toevertrouwd worden. Andere aandachtspunten
zijn bepalingen over functiescheidingen en over belangenconflicten bij bestuurders. Deze
evaluatie moet uitmonden in een huishoudelijk reglement waarbij het Famifed-reglement
als voorbeeld kan dienen. Ook de aanstelling van de bedrijfsrevisor moet nog vorm krijgen.
Het is aangewezen de onderlinge relaties tussen Orint, Famifed en Iriscare duidelijk vast te
leggen, de termijnen te bepalen waarvoor die regeling geldt en aan te geven wie welke prestaties of informatie moet aanleveren. Dit geldt ook voor de rol van de leidend ambtenaren.
Omdat Famifed voor de opmaak van zijn rekeningen 2018 en 2019 in belangrijke mate moet
steunen op de ervaring van medewerkers die vanaf 1 januari 2020 overstappen naar de GGC,
moet de kennis van de beheers- en opdrachtenboekhouding optimaal worden benut om de
kwaliteit van de rekeningen en van de afsluitingsverrichtingen te garanderen.
De taken en bevoegdheden die Famifed-medewerkers al uitvoeren voor andere administraties moeten duidelijk worden afgebakend om vermenging met de eigen opdrachten te
vermijden. Voor de tijdelijke opdrachten van Orint moeten deze taken en verantwoordelijkheden geformaliseerd worden om meer zekerheid te geven over de beschikbaarheid van de
nodige medewerkers bij de deelentiteiten.
Orint moet prioriteit geven aan de opstart van zijn boekhouding met een aangepast boekhoudplan. Dat moet Orint in staat stellen de financiële stromen met Famifed en de deelentiteiten zo spoedig mogelijk te registreren. Een tijdige opening van een bankrekening
draagt bij tot de effectieve afwikkeling van deze stromen en vermijdt dat Famifed uitgaven
moet prefinancieren. Ook voorkomt dit dat gelden van Orint die nodig zijn voor zijn statutaire opdrachten, op de rekeningen van Famifed blijven.
De statuten van Orint en het koninklijk besluit van 21 maart 2019 wijzen de vereffening van
Famifed aan Orint toe. In de praktijk dragen zowel Orint als Famifed daarin een verantwoordelijkheid. Om misverstanden te vermijden is het nuttig dat beide partijen hiervoor
een werk- en informatiedeling opmaken.
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6

Antwoord van de administratie

In hun antwoord van 3 september 2019 geven Famifed en Orint bijkomende toelichting bij
een aantal vaststellingen uit het verslag alsook een stand van zaken om tegemoet te komen
aan een aantal administratieve tekortkomingen.
Orint geeft aan dat de juridische dienst van Famifed vooraf wel ondersteuning heeft gegeven bij de opmaak van de statuten en van andere juridische teksten. De nog te regelen
punten hadden betrekking op administratieve aspecten of op details die door het vertrek
van de vorige leidend ambtenaar van Orint nog moesten worden geregeld. Famifed en Orint
stellen ook dat de vereniging van cruciale functies van tijdelijke aard is, omdat Famifed op
1 januari 2020 ophoudt te bestaan.
Voor de erkenning van de beslissingen die werden genomen in afwachting van de formele
oprichting van Orint als vzw verwijst Orint naar het comité ad hoc dat destijds deze beslissing nam en naar de onwaarschijnlijkheid dat hierop wordt teruggekomen.
Famifed geeft aan dat er ondertussen een boekhouder werd aangesteld en dat het boekhoudplan op de volgende raad van bestuur wordt voorgesteld. Dan zal ook het huishoudelijk
reglement zoals vereist door de statuten worden gepresenteerd. De bankrekening is ook
geopend sinds 2 juli 2019.
Om te voldoen aan de Europese regelgeving over bescherming van persoonsgegevens
(GDPR) verricht een externe partij enkele uren werkzaamheden per maand. De raad van
bestuur komt ook iedere maand samen en pleegt overleg over de aspecten die alle deelentiteiten aanbelangen.
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FPD: beheer van de wijzigingen
van de pensioenregelgeving
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FPD het wetgevingsproces en de uitvoering beheert van
de hervorming van de eenheid van loopbaan en van de wet betreffende de harmonisering van
het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen. Ook controleerde het Rekenhof de uitvoering van die laatste wet.
Het Rekenhof stelde vast dat een datum van inwerkingtreding die te kort volgt op de goedkeuring van een wijziging in de regelgeving, leidt tot:
•
•
•

uitstel van moderniseringsprojecten om het beheer van de FPD te verbeteren;
bijkomende kosten voor de invoering van de wijziging;
vertraging bij het onderzoek van de dossiers die binnen het toepassingsdomein van die wijziging vallen.

Daarom beveelt het Rekenhof aan meer gebruik te maken van de bestuursovereenkomst om de
hervormingen te plannen en realistische data van inwerkingtreding vast te leggen.
De FPD gebruikt een geschikte methodologie en aangepaste tools voor het projectbeheer. De
risico’s worden echter onvoldoende nauwkeurig opgevolgd en er wordt te weinig over gecommuniceerd. Bovendien is niet geweten hoeveel de projecten kosten, aangezien alleen de werkdagen van de informatici worden geregistreerd.
Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de FPD verschillende procedures en tools gebruikt voor
zijn werkzaamheden naargelang van het stelsel (werknemers of ambtenaren) en naargelang
van het taalstelsel.
De minister van Pensioenen gaat niet akkoord met de aanbevelingen.

1

Inleiding

De Federale Pensioendienst (FPD) werd opgericht in 2016 toen de Rijksdienst voor Pensioenen de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector
overnam. De dienst berekent en betaalt de pensioenen van de werknemers en van de ambtenaren en betaalt ook de pensioenen van de zelfstandigen.
1.1
Organisatie van de FPD
Na de oprichting van de FPD werden de verschillende diensten gereorganiseerd. Daarbij
werden de verschillende diensten bevoegd voor ambtenaren geïntegreerd in de al bestaande structuur met departementen voor werknemers. Bijgevolg behandelen alle departementen nu zowel werknemers als ambtenaren, hoewel binnen de departementen een aantal
diensten gescheiden bleven (werknemers vs. ambtenaren).
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1.2
Wijzigingen in de pensioenregelgeving
De voorbije jaren werd de pensioenwetgeving meermaals gewijzigd. Daardoor moest de
FPD zijn procedures en IT-toepassingen aanpassen.
Die wijzigingen zorgen voor een aanzienlijke werklast. De wetgeving moet worden geanalyseerd en er is een bedrijfsanalyse nodig. Verschillende diensten moeten software ontwikkelen. De studiedienst zorgt voor het overleg en de analyses met de beleidscel van de minister
van Pensioenen tijdens de fase waarin de nieuwe teksten worden uitgewerkt en goedgekeurd. De operationele diensten worden ook betrokken bij de uitwerkingsfase. De dienst
ICT en de betrokken operationele diensten zorgen voor de invoering van de hervormingen.
Vervolgens moet de nieuwe versie van de IT-toepassing worden getest voordat ze in gebruik
wordt genomen. De dossierbeheerders moeten opleiding krijgen en er moet op passende
wijze worden gecommuniceerd. Die stappen vergen tijd en kunnen in het gedrang komen
als de wetteksten snel in werking treden.
Bij de wetten die onlangs van kracht werden, hadden twee een impact op de werklast van
de FPD:
•

•

de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen
van studieperioden voor de berekening van het pensioen (hierna ‘de hervorming van
de afkoop van studiejaren’). De wet trad in werking op 1 december 2017202, dat is 60 dagen nadat de wet werd afgekondigd en 37 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch
Staatsblad203;
de wet van 5 december 2017 betreffende de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen204 (hierna ‘de hervorming van de eenheid van loopbaan’). De wet had gevolgen
voor de hele pensioenregelgeving omdat ze de notie ‘gelijkgestelde periode’ en ook het
vervroegd pensioen in een aantal precieze gevallen herziet205. Ze trad in werking op
1 januari 2019.

Voor het stelsel van de werknemers behoort de hervorming van de afkoop van studiejaren
tot de bevoegdheid van het departement Gegevensbeheer. Dat bestaat uit een aparte dienst
per taalstelsel. Voor het ambtenarenstelsel behoort de hervorming tot de bevoegdheid van
de algemene directies Droits de pension en Pensioenrechten. De hervorming van de eenheid van loopbaan wordt beheerd door de algemene directies Droits de pension en Pensioenrechten, die zijn onderverdeeld per stelsel.
1.3
Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FPD de uitwerking van deze twee wetten en de
invoering van de wijzigingen die eruit voortkomen opvolgt. Het analyseerde de aanpassingen van de IT-toepassingen. Het ging daarbij onder meer na of de maatregelen van de FPD
waarborgen dat die aanpassingen:
202 Behalve één artikel dat met terugwerkende kracht in werking trad op 1 juli 1997.
203 Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017.
204 Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen.
205 De wet schaft het verbod af om vervroegd met pensioen te gaan als men een voltijds conventioneel brugpensioen
genoot of een werkloosheid met bedrijfstoeslag.
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•
•
•

klaar zijn vóór de nieuwe reglementering in werking treedt;
transparant zijn wat de kosten betreft;
garanderen dat de nieuwe wetgeving in acht wordt genomen.

Ook onderzocht het Rekenhof hoe de FPD de hervorming van de afkoop van studiejaren in
zijn processen heeft geïntegreerd.
De onderzoeksresultaten worden besproken in drie punten. Het eerste behandelt de opvolging door de FPD van de fase waarin de wetgeving wordt uitgewerkt. Het tweede betreft
de invoering van de nieuwe maatregelen in de IT-toepassingen. Ten slotte onderzoekt het
derde punt de manier waarop de FPD de hervorming van de afkoop van studiejaren implementeert.
De audit werd uitgevoerd van februari tot mei 2019. Op 3 juli 2019 werd het ontwerpverslag
in het kader van een tegensprekelijke procedure voorgelegd aan de minister van Pensioenen
en aan de administrateur-generaal van de FPD. Beiden hebben geantwoord in respectievelijk een brief van 1 augustus 2019 en een mail van 5 augustus 2019. Hun opmerkingen zijn
verwerkt in dit artikel.

2

Chronologie van de wetswijzigingen en rol van de FPD

De FPD begeleidt de voorbereiding en redactie van de wetgevende teksten vanuit zijn juridische expertise. De studiedienst en de operationele directies werken actief samen met de
beleidscel van de minister. Het Rekenhof onderzocht de manier waarop de FPD de uitwerking van de teksten opvolgt.
De twee geanalyseerde wetswijzigingen vinden hun oorsprong in het regeerakkoord
van 14 oktober 2014 206.
2.1
Afkoop van studiejaren
Het regeerakkoord bepaalt: “Het Nationale Pensioencomité zal de uitfasering van de diplomabonificatie voor de berekening van het pensioenbedrag door een regularisatie van de studieperiodes via een persoonlijke bijdrage onderzoeken”207. Een eerste maatregel uit 2015 beoogde
vanaf 2016 de gratis diplomabonificatie progressief te schrappen in de overheidssector208.
2.1.1 Uitstel van de datum van inwerkingtreding
In 2016 besliste de regering dat in de drie stelsels studieperiodes op dezelfde manier moesten worden meegeteld voor de berekening van het pensioen. In april 2016 ontving de studiedienst van de FPD de eerste instructies en inleidende nota’s om de teksten op te stellen
over de schrapping van de gratis bonificatie en over de nieuwe reglementering van de regularisatie van studieperiodes.

206 Parl. St. Kamer, 14 oktober 2014, DOC 54 0020/001, Regeerakkoord, p. 15.
207 Ibidem, p. 48.
208 Wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector. De wet schrapt
progressief de inaanmerkingneming van het diploma bij de loopbaanvoorwaarde om een vervroegd pensioen te
kunnen genieten.
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De eerste versies van de teksten bepaalden dat de wet van kracht zou worden op 1 november 2016. Het voorontwerp van wet dat werd voorgelegd aan de ministerraad in oktober 2016, stelde de inwerkingtreding vast op 1 maart 2017. Na overleg met de FPD en met het
RSVZ stelde het wetsontwerp dat werd goedgekeurd door de ministerraad in februari 2017,
de inwerkingtreding vast op 1 juni 2017.
Het onderzoek van dit wetsontwerp in de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer
werd in mei 2017 onderbroken doordat de Franse Gemeenschapscommissie een belangenconflict inriep209. De bespreking werd hervat in september zonder dat de teksten werden gewijzigd, met uitzondering van de inwerkingtreding die werd uitgesteld tot 1 december 2017.
Het Rekenhof stelt vast dat de datum van inwerkingtreding tweemaal werd uitgesteld nog
vóór de Franse Gemeenschapscommissie het belangenconflict inriep. Dat uitstel bemoeilijkte de planning voor de invoering van de nieuwe teksten door de FPD. Zo hebben de
informaticateams herhaaldelijk dringende werkzaamheden uitgevoerd om die vervolgens
stil te leggen in afwachting van nieuwe teksten. Bij ieder uitstel moesten de in de tekst aangebrachte wijzigingen ook worden doorgevoerd in de toepassingen.
In zijn negatief advies van 14 juli 2016 onderstreepte de inspecteur van Financiën overigens
dat de timing voor de hervorming onrealistisch was gezien de werklast die de FPD op zich
zou moeten nemen.
Antwoord van de minister
De minister van Pensioenen stelt dat de datum van inwerkingtreding van de wetgeving
over de afkoop van studiejaren was besproken met de FPD. Hij is van oordeel dat de
verwijzing naar het advies van de inspecteur van Financiën niet relevant is. Hij voegt
daaraan toe dat er tweeëneenhalf jaar verstreken tussen het advies van de Inspectie van
Financiën en de datum waarop de pensioenen aanvingen van de personen waarop de
hervorming betrekking had.
Commentaar van het Rekenhof
De termijn van tweeëneenhalf jaar vertegenwoordigt niet de termijn waarover de administratie beschikte om haar IT-toepassingen aan te passen. Naast het uitstel van de
datum van inwerkingtreding werd immers ook de inhoud van de wet gewijzigd.
Het Rekenhof is van oordeel dat de wetgever een realistische datum van inwerkingtreding
zou moeten bepalen voor de hervormingen, rekening houdend met de termijn die nodig is
voor de invoering ervan.
Antwoord van de minister
De minister van Pensioenen merkt op dat toekomstige gepensioneerden hun pensioenaanvraag maximum één jaar van tevoren kunnen indienen. Dat geeft de administratie
tijd om zich aan te passen.

209 Motie goedgekeurd op 12 mei 2017 door de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie.
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Commentaar van het Rekenhof
De IT-toepassingen moeten worden aangepast vóór de verwerking van het dossier van
start gaat. Dat is verschillende maanden vóór het pensioen ingaat. Bovendien kunnen de
toekomstige gepensioneerden informatie vragen over hun pensioenbedrag vóór het jaar
dat voorafgaat aan hun pensioendatum.
2.1.2 Datum van inwerkingtreding
De wet van 2 oktober 2017 is van toepassing op de bonificatieaanvragen ingediend vanaf
1 december 2017 voor de pensioenen die ten vroegste op 1 december 2018 ingaan210.
De wet laat de details van de pensioenberekening binnen de stelsels van werknemers211 en
van zelfstandigen over aan de Koning. Het uitvoeringsbesluit voor het werknemersstelsel
werd pas op 29 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Aangezien de wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperiodes voor de berekening van het pensioen in werking trad op 1 december 2017, diende
dat koninklijk besluit vóór die datum te worden gepubliceerd.
Deze tijdlijn illustreert dat proces:
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Het Rekenhof stelt vast dat de bonificatieaanvragen die in december 2017 werden ingediend
en waarvoor de berekeningen uit het koninklijk besluit nodig waren, dus pas konden worden behandeld vanaf januari 2018. Bovendien kon de berekening pas in de software
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210 Met uitzondering van de overlevingspensioenen op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste
maal uiterlijk op 1 november 2018 ingegaan zijn.
211 Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers.
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Commentaar van het Rekenhof
De memorie van toelichting bij een wet vormt een ontoereikende juridische basis die de
administratie niet de mogelijkheid biedt de dossiers met de vereiste rechtszekerheid te
behandelen. Bovendien werd het ontwerp van koninklijk besluit in de tussentijd gewijzigd: in de versie van 26 oktober 2017, d.i. de laatste bekende versie vóór de inwerkingtreding van het besluit, verschillen de gegevens die nodig zijn voor de berekening van
de regularisatiebijdrage van de gegevens die worden vermeld in de uiteindelijke tekst.
De inhoud van het koninklijk besluit was dus niet bekend op de datum van inwerkingtreding van de wet. Als de FPD de software op basis hiervan had aangepast, zou hij het
programma opnieuw hebben moeten aanpassen.
Als het verzoek tot afkoop van studiejaren niet kon worden behandeld voordat het pensioen
werd berekend, neemt de FPD een eerste voorlopige beslissing die geen rekening houdt met
het verzoek. Vervolgens neemt de dienst een tweede beslissing nadat het afkoopverzoek
kon worden behandeld.
2.2
Eenheid van loopbaan
Het regeerakkoord bepaalde dat effectief gewerkte periodes zwaarder zouden doorwegen
bij de berekening van het pensioen212. Daartoe werd het principe van eenheid van loopbaan herbekeken. Binnen het werknemersstelsel en binnen dat van de zelfstandigen mag
de maximumduur van de loopbaan, bestaande uit alle zowel gepresteerde als ermee gelijkgestelde VTE-dagen, voor een rustpensioen niet meer bedragen dan het aantal VTE-dagen
van een volledige loopbaan, d.i. 14.040 dagen, zelfs als de werknemer langer heeft gewerkt.
Deze beperking van de duur van een volledige loopbaan wordt het principe van de eenheid
van loopbaan genoemd. De hervorming ervan is bedoeld om dat principe af te schaffen voor
de arbeidsperiodes die daadwerkelijk werden gepresteerd bovenop 14.040 VTE-dagen. De
eenheid van loopbaan is niet van toepassing op het ambtenarenstelsel213.
In februari 2016 onderzocht de studiedienst van de FPD welke bepalingen moesten worden
aangepast, startte hij de gesprekken op met de beleidscel van de minister en bereidde hij
een eerste versie van de teksten voor. Die werden meermaals gewijzigd in 2016 en bevatten
een inwerkingtreding op 1 januari 2018.
Tussen januari en eind mei 2017 hield de hervorming nieuwe aanpassingen in en moesten
de initiële teksten grondig worden herzien. Het voorontwerp van wet dat werd voorgelegd
aan de ministerraad in juli 2017 en werd goedgekeurd door de Kamer in november 2017, stelt
de inwerkingtreding vast op 1 januari 2019.

212 Parl. St. Kamer, 14 oktober 2014, DOC 54 0020/001, Regeerakkoord, p. 51.
213 Het principe van de eenheid van loopbaan regelt ook de gemengde loopbanen waarin iemand als werknemer en als
ambtenaar actief was.
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Deze tijdlijn illustreert dat proces:
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Het Rekenhof stelt vast dat pensioendossiers soms vertraging kunnen oplopen in afwachting dat wijzigingen in de regelgeving die een impact hebben op de berekening ervan, officieel worden. Bovendien hangt die berekening af van de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten in het berekeningsprogramma.
Zo werd de verwerking van nagenoeg 20.000 dossiers van pensioenen die begin 2019 zouden ingaan, eind oktober 2017 opgeschort omdat ze mogelijk zouden worden beïnvloed
door de hervorming van de eenheid van loopbaan. Aangezien het pensioen maximum één
jaar op voorhand kan worden aangevraagd, heeft deze blokkering geen gevolgen gehad voor
de beslissingen over pensioenen, maar wel op de antwoorden op vragen om informatie vanwege toekomstige gepensioneerden.
In maart 2018 kon een groot aantal van die dossiers worden behandeld. Voor de overige
dossiers, voornamelijk die welke binnen de overgangsperiode vielen en de dossiers waarop
de uitzonderingen uit de nieuwe wetgeving van toepassing waren, kon het pensioen pas
worden berekend in juni 2018, toen de wijzigingen werden aangebracht in het berekeningsprogramma.
Voordat de datum van inwerkingtreding werd uitgesteld, was een eerste reeks dossiers al
geblokkeerd tussen januari 2017 en mei 2017 voor de pensioenen die begin 2018 zouden
ingaan. Die dossiers werden vrijgegeven toen de datum van inwerkingtreding werd uitgesteld.
Het Rekenhof stelt vast dat de hervorming tweemaal leidde tot de blokkering en deblokkering van pensioendossiers. Daarnaast stelt het vast dat de FPD de gepensioneerden niet altijd informeerde over de oorzaken van de vertraging bij de behandeling van hun aanvraag,
hoewel het handvest van de sociaal verzekerde daartoe verplicht214.

3

Implementering van de nieuwe maatregelen

Het Rekenhof onderzocht het proces waarbij de wijzigingen aan de regelgeving worden
geïntegreerd in de IT-toepassingen van de FPD. Het ging na hoe de IT-projecten worden
gepland, hoe de kosten ervan worden geraamd en welke maatregelen de FPD treft om te
waarborgen dat de toepassingen overeenstemmen met de wetgeving.

214 Artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde.

140

3.1
Impact van de hervormingen op de planning van de IT-projecten
De IT-projecten van de FPD worden gepland rekening houdend met drie perspectieven:
•
•
•

de bestuursovereenkomst die gewoonlijk drie jaar beslaat;
het operationeel plan dat jaarlijks wordt opgesteld door de dienst Project Manager Office
(PMO) en door de operationele diensten;
de maandelijkse prioriteitenvergaderingen waarbij de dienst PMO, het directiecomité
en de projectbeheerders samenkomen.

De integratie van wetswijzigingen wordt altijd beschouwd als prioritair ten opzichte van
de andere projecten, zodat die wijzigingen tijdig kunnen worden ingevoerd. Het Rekenhof stelt vast dat deze wijzigingen, als ze onvoldoende op voorhand worden gepland, ertoe
leiden dat andere projecten worden uitgesteld die bedoeld zijn om de performantie van de
FPD op te trekken.
Zo liep de harmonisering van de toepassingen en van de processen in het kader van de fusie
van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst van de Overheidssector
(PDOS) vertraging op. In dat verband ontwikkelt de FPD een nieuwe geconsolideerde versie
van zijn rekenmotor voor de werknemerspensioenen, Theseos V4, en een nieuwe rekenmotor voor de ambtenaren, newPenCalc. Die moeten progressief de vroegere toepassingen voor
het werknemersstelsel en voor de ambtenaren vervangen. Volgens de FPD liep de ontwikkeling van Theseos V4 en van newPenCalc vertraging op door de verschillende wetswijzigingen. De ontwikkeling moet daardoor worden verlengd tot begin 2020. Die toepassingen
vormen echter een basisvoorwaarde voor de automatisering en herwerking van de berekeningsprocessen die de bestuursovereenkomst 2016-2018 voorschrijft.
In zijn jaarverslag 2018 over de opvolging van de bestuursovereenkomst merkt de FPD op
dat de hervorming van de eenheid van loopbaan gevolgen heeft gehad voor de planning van
de ontwikkeling van Theseos V4: “Deze hervorming, die niet was voorzien op het moment van
het schrijven van de bestuursovereenkomst 2016-2018, moet in rekening worden gebracht bij
de ontwikkeling van de rekenmotor”215. Verderop merkt de FPD op dat de “planning voor de
ontwikkeling van Theseos 4 en de re-engineering van Pencalc […] weleens in de war [zouden]
kunnen worden gestuurd door de toekomstige wetsherzieningen”216.
Het Rekenhof beveelt aan de bestuursovereenkomst meer te gebruiken als een instrument
voor de planning van de activiteiten die de FPD moet uitvoeren om de door de regering
gevraagde wetswijzigingen voor te bereiden.
Antwoord van de minister
De minister van Pensioenen acht het onjuist dat deze hervorming niet was gepland op
het moment dat de bestuursovereenkomst 2016-2018 werd opgemaakt, in tegenstelling
tot wat in het jaarlijks opvolgingsverslag 2018 van de bestuursovereenkomst staat. Verschillende documenten tonen aan dat de FPD op de hoogte was van de desbetreffende
hervorming. Deze aanbeveling lijkt hem dus niet relevant.

215 Federale Pensioendienst, Darwin 2018 – Jaarverslag, p. 46.
216 Ibidem.
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Commentaar van het Rekenhof
Hoewel de hervormingen waren aangekondigd in het regeerakkoord, werd de bestuursovereenkomst 2016-2018 te weinig benut om ze te organiseren in de loop van de legislatuur. Een beleidsprogramma is geen geschikt instrument voor de planning van projecten. De bestuursovereenkomst is het geëigende instrument om de doelstellingen van de
regering om te zetten217.
Bovendien moet momenteel iedere wijziging van de pensioenberekening worden doorgevoerd in verschillende toepassingen. Dat zorgt voor extra werklast en is niet bevorderlijk
voor de homogeniteit. Zo wijst de FPD erop dat de wijzigingen niet alleen moeten worden
geïntegreerd in de oude rekenmotor maar ook meegenomen moeten worden genomen bij
de ontwikkeling van de componenten van de nieuwe rekenmotor.
De implementering van de hervormingen van de bonificatie van studieperiodes en van de
eenheid van loopbaan heeft dus gevolgen gehad voor alle projecten. Tijdens de maandelijkse prioriteitenvergaderingen moesten de projecten worden aangepast aan de beschikbare
resources.
3.2
Voorbereiding van de hervormingen
De eerste vakgebonden analyses gingen van start in juni 2016 voor de hervorming van de
studiejaren en in november 2016 voor de hervorming van de eenheid van loopbaan. Ze
werden dus uitgevoerd op basis van de voorontwerpen van wet, die tot aan de goedkeuring
ervan door de Kamer kunnen worden gewijzigd. Zo werden de types aanvaarde diploma’s
(leercontracten, onderwijs in sociale promotie enz.) bij amendement gedefinieerd net voordat de wet werd goedgekeurd.
Voor de hervormingen die een weerslag hebben op de IT-toepassingen van de administratie
beveelt het Rekenhof aan voldoende tijd te plannen tussen de goedkeuring van de wet door
de Kamer en de inwerkingtreding ervan, zodat de administratie zich eraan kan aanpassen
binnen een redelijke termijn.
3.3
Beheer van de projecten
De FPD gebruikt de Agile-methode voor al zijn IT-projecten. Die methode houdt iteratieve
en incrementele productiecycli218 in van ongeveer een maand. Het Rekenhof stelt vast dat
de administratie die methode goed beheerst en dat de dienst IT een aangepaste tool gebruikt voor het projectbeheer.

217 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering
van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels:
‘De bestuursovereenkomst regelt […] de taken die de instelling op zich neemt ter vervulling van de opdrachten die haar
door of krachtens de wet, of bij Regeringsbeslissing zijn toevertrouwd’.
218 Een iteratief proces is een proces waarbij een reeks verrichtingen cyclisch wordt herhaald met de bedoeling steeds
dichter bij een beoogd resultaat te komen. Een incrementele methode is een aanpak waarbij telkens meer kan worden geproduceerd. Bij een ontwikkelmethode die beide werkwijzen combineert, vertrekt men van een idee dat
eerst iteratief wordt gepreciseerd en vervolgens gedeeltelijk wordt uitgewerkt tot een functioneel increment dat
eventueel als dusdanig kan worden afgeleverd. Elk volgend increment houdt mogelijk een verfijning in van de bestaande functionaliteiten.
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De samenwerking tussen de partijen wordt verzekerd door een vlotte communicatie binnen
de dienst IT en met de andere medewerkers van de FPD.
Het Rekenhof stelt niettemin vast dat die samenwerking wordt belemmerd doordat de
diensten van de FPD georganiseerd zijn volgens de stelsels. Ondanks de integratie zijn er
immers nog altijd organisatorische verschillen tussen het werknemersstelsel en dat van de
ambtenaren. De FPD verklaart te werken aan de polyvalentie van de teams, maar de directie Loopbaanbeheer en Toekenning van de dienst IT is bijvoorbeeld nog altijd gesplitst in
werknemers- en ambtenarenstelsel. Dat zou de uitwisseling van goede praktijken niet in de
weg mogen staan.
3.4
Risicobeheer
De FPD maakt een risicoanalyse zodra een wetswijziging in het stadium van wetsontwerp
komt. In de projectfiches wordt kort verwezen naar die risico’s. Bij elk IT-team wordt een
verantwoordelijke aangewezen die de risico’s moet coördineren en beheren.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de risico’s onvoldoende in detail worden opgevolgd en
bekendgemaakt. Het beveelt aan dat de projectbeheerders een tabel bijhouden over de
opvolging van de risico’s zodra de eerste analyses zijn gemaakt, met daarin de impact en
waarschijnlijkheid van het risico en de beheerstrategie ervoor. Die tabel zou up-to-date
moeten worden gehouden en gedeeld met zowel de personeelsleden als het management en
de beleidscel van de minister.
3.5

Ontwikkelingskosten

3.5.1 IT-kosten
De kostprijs voor de implementering van de onderzochte wetswijzigingen wordt geraamd
op basis van het aantal benodigde arbeidsdagen (mandagen). De hervormingen vereisten
geen specifieke investeringen in hardware.
Iedere medewerker van de dienst IT kan in de tool voor projectbeheer van de FPD het aantal
dagen invoeren dat hij aan een project besteedt.
De FPD raamt de gemiddelde kostprijs voor een werkdag van een informaticus op 750 euro219.
Dat bedrag maskeert de ongelijke kosten voor IT-personeel, onder meer door de verschillende statuten van de informatici. Men maakt het onderscheid tussen:
•
•

de interne medewerkers, ambtenaren van de FPD: hun dagelijkse kostprijs wordt geraamd op 330 euro220;
de gedetacheerde medewerkers van Smals, werknemers van de vzw Smals die voltijds
voor de FPD werken. Voor hen wordt een maandelijkse factuur opgesteld met de loonen beheerkosten. De dagelijkse kostprijs wordt geraamd op 604 euro221;

219 Deze prijs is een gewogen gemiddelde prijs voor een ICT-medewerker ontwikkeling en omvat alle ICT-kosten
(hardware, software, projectbeheer, coördinatie, architectuur, build & release, infrastructuur…).
220 Bedrag geraamd op basis van de weddeschaal van een personeelslid van niveau A.
221 Bedrag geraamd op basis van een steekproef van facturen.
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•

de consultants van Smals, werknemers die Smals voor beperkte duur en met grotere
flexibiliteit ter beschikking stelt. Voor hen wordt per dag een factuur opgemaakt, voor
een bedrag dat hoger ligt dan dat voor de twee andere categorieën. De FPD deelde deze
kostprijs niet mee.

Door die verschillen hangt de gemiddelde dagelijkse kostprijs van een project af van de
flexibiliteit die het vereist en van de dringendheid waarmee het moet worden uitgevoerd.
Hoe meer flexibiliteit aan de dag moet worden gelegd, hoe duurder het project. Een goede
planning en optimaal capaciteitsbeheer kunnen dus de kosten van de IT-projecten minimaliseren omdat ze de inschakeling van externe – duurdere - consultants beperken. Dringende wijzigingen en de behoefte aan flexibiliteit doen de gemiddelde prijs van een werkdag en
dus de kostprijs van het project daarentegen stijgen.
Antwoord van de minister
De minister van Pensioenen is van oordeel dat, zo nodig, de voorkeur moet worden gegeven aan beperkte bijkomende IT-kosten als daardoor pensioenhervormingen kunnen
worden doorgevoerd waarmee zo snel mogelijk de kosten van de vergrijzing beter in de
hand kunnen worden gehouden.
Daarnaast moet de FPD werken met tijdelijke teksten. Latere wijzigingen kunnen bijkomende arbeidsdagen vereisen, terwijl al gerealiseerd werk niet wordt benut. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het al gerealiseerde werk voor een eventuele inaanmerkingneming voor
het pensioen van de zwaarte van het werk.
De ontwikkeling van het project van de afkoop van de studiejaren kost 1.071.750 euro
(1.429 mandagen) en het project van de eenheid van loopbaan 1.240.500 euro (1.654 mandagen).
In 2017 ontving de FPD een bijkomend budget van 405.000 euro om IT-personeel in dienst te
nemen voor de hervorming van de afkoop van de studiejaren, terwijl de FPD 525.000 euro extra had gevraagd om een deel van de ontwikkeling te dekken (vier medewerkers). In 2018 had
de dienst ook een aanvraag ingediend voor eenzelfde bedrag, maar niets ontvangen.
De FPD is overigens van oordeel dat er zes tot twaalf maanden nodig is tussen de toekenning van een bijkomend budget en de eerste effectieve arbeidsdag van een informaticus. Die
termijn werd niet in aanmerking genomen bij de toekenning van de bijkomende budgetten.
Antwoord van de minister
De minister van Pensioenen herinnert eraan dat het de taak is van de administratie om
de budgetaanvragen in te dienen die nodig zijn voor de uitvoering van een bestuursovereenkomst. Hij verklaart dat nog nooit zoveel kredieten werden toegekend als voor
de uitvoering van de projecten tijdens de periode 2016-2020.
3.5.2 Kosten die geen verband houden met IT-ontwikkeling
De tool die de dienst IT gebruikt om zijn werkzaamheden te plannen, wordt niet benut
door de andere personeelsleden die meewerken aan de implementering van de wetgeving.
De medewerkers van de studiedienst en de vakspecialisten voeren de tijd die ze besteden
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aan de projecten en de tests bijvoorbeeld niet in. De totale kostprijs van een project van een
wetswijziging kan dus niet worden berekend.
De FPD berekende dat de hervorming van de afkoop van de studiejaren, zonder de bijdrage
aan de uitwerking van de wetgeving, 124 mandagen heeft gevergd van de studiedienst. Die
werden voornamelijk gebruikt voor de analyse van de wetgeving, de redactie van de documentatie en de organisatie van werkgroepen. Er is geen soortgelijke berekening voor de
hervorming van de eenheid van loopbaan.
Het Rekenhof beveelt aan dat de FPD een methode zou invoeren om te meten hoeveel tijd
het voltallige personeel besteedt aan elk project, om de totale kostprijs van een hervorming
te ramen. Die zou vervolgens systematisch moeten worden meegedeeld aan het beheerscomité en vergeleken met de geraamde kosten en ook met de werkelijke budgettaire weerslag
van de hervorming.
3.6
Conformiteit van de toepassingen met de wetgeving
Wanneer een ontwikkeling is voltooid, wordt ze op verschillende manieren getest. Daardoor wordt de kans op incidenten en anomalieën (bugs) beperkt en het change management vergemakkelijkt. Vervolgens hebben de gebruikers de mogelijkheid om aanpassingen
te vragen. Het operationele team dat het project uitvoert, volgt de toepassing op gedurende
2 à 3 maanden na de inproductiestelling ervan, daarbij ondersteund door het IT-team.
Het Rekenhof stelt vast dat nieuwe versies van toepassingen worden gevalideerd door
vakspecialisten en door de algemene directie. Het wijst er evenwel op dat de studiedienst
hierbij niet wordt betrokken. Het beveelt aan voor projecten die verband houden met een
wetswijziging, de studiedienst uit te nodigen voor de vergaderingen over de validering van
de modules, om te waarborgen dat de wetgeving en de rekenmotor op elkaar zijn afgestemd.

4

Implementering van de hervorming van de afkoop van studiejaren

Het Rekenhof onderzocht hoe de FPD de hervorming van de afkoop van studiejaren heeft
geïmplementeerd. Het ging na of de IT-toepassingen correct waren aangepast om in overeenstemming te zijn met de nieuwe wetgeving. Ook werd geanalyseerd hoe de dossierbehandeling verliep ingevolge die nieuwe wetgeving. Tot slot raamde het Rekenhof de operationele kosten.
4.1
Regularisatieprocedure
Voor de wetgeving over het afkopen van studiejaren moet in het stelsel van de overheidspensioenen informatie beschikbaar zijn over het diploma (aantal jaren, volledig leerplan
enz.). Tot 2017 werden studiejaren in de overheidssector volledig gratis meegerekend als het
diploma vereist was voor de functie. De mogelijkheid om studiejaren af te kopen bestond
niet.
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Sinds 1 december 2017 worden de studiejaren meegerekend als een regularisatiebijdrage
wordt betaald222, naar analogie met wat bestond voor werknemers en zelfstandigen. De
overgangsmaatregelen bepalen dat een deel van de studiejaren gratis wordt meegerekend
voor benoemde ambtenaren.
Als een ambtenaar zijn studiejaren wil regulariseren, dient hij daarvoor een regularisatieaanvraag in bij de FPD. Hij vermeldt daarbij de titel die hij wil regulariseren en voegt een
kopie van het diploma toe. Met betrekking tot ambtenaren kijken de medewerkers van
de FPD die gegevens na, maar ze moeten ook het verband leggen tussen de diploma’s die
in aanmerking komen voor bonificatie (nl. de voor een functie vereiste diploma’s) en de
diploma’s die later worden meegedeeld met het oog op regularisatie, om de gratis periode
alsook de regulariseerbare periode van de studiejaren te berekenen.
Wat de werknemers betreft, gebruikt de FPD drie toepassingen om dossiers samen te
stellen:
•
•
•

Theseos, voor de toekenning, betaling en opvolging van de pensioendossiers;
het pensioenportaal met de loopbaaninformatie en de diploma’s van de ambtenaren en
een berekeningsmodule voor de regulariseerbare periode;
Pencalc, voor de berekening van het pensioenbedrag voor ambtenaren.

De medewerkers moeten die drie toepassingen gebruiken om te kunnen bepalen welke periode van de studiejaren voor bonificatie in aanmerking komt. De FPD begint het dossier
samen te stellen door de juistheid van de gegevens en de wettelijkheid van het diploma na
te gaan223.
Binnen het werknemersstelsel hadden werknemers al de mogelijkheid om studieperiodes
gevolgd na de leeftijd van 20 jaar te regulariseren. De nieuwe reglementering wijzigt de
afkoopvoorwaarden. Enerzijds maakt ze het mogelijk de studiejaren vóór de leeftijd van
20 jaar af te kopen, anderzijds beperkt ze de afkoop tot het minimumaantal jaren dat nodig
is om het diploma te behalen.
De FPD berekent het bedrag van de regularisatiebijdrage en deelt dat mee aan de aanvrager,
die vervolgens kan kiezen welke periodes hij regulariseert.
Zodra de FPD de beslissing van de aanvrager verneemt, bezorgt de dienst hem een regularisatiebeslissing en een betalingsverzoek. De aanvrager heeft vervolgens zes maanden de
tijd om te betalen.
Zodra de betaling is ontvangen, stuurt de administratie een ontvangstbewijs van de betaling naar de aanvrager en brengt hem ervan op de hoogte dat hij een fiscale fiche zal ontvangen in de loop van de volgende maanden. Vervolgens kan de FPD het dossier afsluiten.
222 Er wordt een gedeeltelijke bonificatie van het diploma behouden voor ambtenaren die vastbenoemd waren op
1 december 2017. Die is gelijk aan de verhouding tussen de periode van de loopbaan die in aanmerking komt voor
de anticipatievoorwaarde op 1 december 2017 en de volledige loopbaan, i.e. 45 jaar.
223 Deze verrichting is bedoeld om na te gaan of de titels in overeenstemming zijn met het Bolognadecreet dat in
2004 van kracht werd en waarbij het minimumaantal studiejaren voor het behalen van diploma’s werd herzien en
de graden werden hervormd (regentaat, graduaat, licentie…).
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4.2

Hulpmiddelen voor dossierbeheer

4.2.1 Verificatie van de diploma’s
Voor de verificatie van de diploma’s beschikt de dienst Pensioenrechten over een synthesetabel met diplomatitels en het minimumaantal bijbehorende studiejaren.
De FPD heeft een werkgroep opgericht met alle betrokken diensten om diplomatitels te
interpreteren die niet langer worden uitgereikt maar wel binnen het toepassingsdomein
van de wet vallen.
Eind 2018, d.i één jaar na de inwerkingtreding van de wet, herwerkte de FPD de databases
om het geautomatiseerde dossierbeheer te verbeteren. Binnen de korte termijn om de wet
te implementeren was het onmogelijk de behandeling te automatiseren van ingewikkelde
dossiers van regularisaties in de overheidssector. Zo moesten sommige gevallen waarbij
meer interpretatie kwam kijken, worden voorgelegd aan de studiedienst of vereisten ze
technische aanpassingen in het pensioenportaal.
Binnen het werknemersstelsel moet bij de verificatie van het diploma in het kader van de
nieuwe reglementering het minimumaantal jaren worden bepaald dat vereist is om het
diploma te behalen. De werklast die samenhangt met deze bijkomende controle was aanvankelijk niet gepland. Een nota aan het beheerscomité stelt hierover dat die verificatie heel
tijdrovend is en niet was opgenomen in de werklast die bij aanvang van het project werd
geraamd224. De diplomagegevens worden meegedeeld door de aanvrager en geïntegreerd in
Theseos.
4.2.2 Berekening van het regularisatiebedrag
Binnen het werknemersstelsel gebruiken de Franstalige en Nederlandstalige diensten andere, op informele wijze ontwikkelde tools. Het gaat om Access-databases en Excel-tabellen
die worden uitgewerkt zonder tussenkomst van de dienst IT en dus zonder dat die dienst
ondersteuning biedt.
In beide gevallen gaat het om manuele verwerking waarbij de gegevens ook manueel moeten worden ingevoerd. Deze toepassingen zijn niet gekoppeld aan het Theseos-systeem en
vallen dus niet onder de geautomatiseerde controles daarop. Bovendien moet de informatie
over de regularisatie vervolgens manueel worden geïntegreerd in de centrale toepassing
Theseos zonder dat het dossier wordt gevalideerd door een controleambtenaar (zoals bij de
pensioenberekeningen).
Voor het ambtenarenstelsel werd een andere methode toegepast: er werd een nieuwe functionaliteit ontwikkeld in het pensioenportaal.
De berekening van de regularisatie moet rekening houden met de gratis bonificatie. De
berekening berust op de gegevens in Theseos en in het pensioenportaal.

224 Federale Pensioendienst, informatienota aan het beheerscomité van 18 maart 2019, BC/2019/63.
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Het Rekenhof dringt erop aan eenvormige werkprocedures te bepalen voor alle diensten die
regularisatiedossiers behandelen. Om tot geharmoniseerde IT-toepassingen voor de dossierverwerking te komen, beveelt het Rekenhof aan de berekeningstool voor de kosten van
de afkoop van studiejaren rechtstreeks te integreren in Theseos, zowel voor het stelstel van
de ambtenaren als voor het werknemersstelsel.
4.2.3 Betaling
Naargelang van het stelsel verifieert de FPD op een andere manier of de betaling van de
regularisatiebijdrage werd ontvangen.
In het werknemersstelsel registreren de medewerkers bijvoorbeeld de rekeningafschriften
van de storting van de bijdrage in Theseos voordat ze de brief over de fiscale fiche versturen
en het dossier afsluiten.
Bij het ambtenarenstelsel volgt niet de dossierbeheerder de betaling op, maar het departement Budget & Boekhouding. Daarnaast werd een automatisch opvolgingssysteem geïntegreerd in het pensioenportaal. De betalingsbevestiging en de fiscale fiche worden automatisch verstuurd, wat een goede praktijk vormt.
4.2.4 Operationele kosten
Naast de IT-kosten leidde de implementering van de wet betreffende de afkoop van studiejaren ook tot operationele kosten. Enerzijds moest de FPD opleidingen over de nieuwe
reglementering organiseren voor zijn medewerkers; anderzijds leidde de verwerking van de
regularisatieaanvragen tot meer werk.
In totaal werden in 2018 48,3 VTE225 toegewezen aan de afkoop van studiejaren. 16 VTE
daarvan gingen naar het werknemersstelsel en 29,6 VTE naar het stelsel van de ambtenaren (de resterende VTE waren bestemd voor gemeenschappelijke aspecten van beide
stelsels). Deze medewerkers behandelden 6.131 regularisatieaanvragen uit het werknemersstelsel en 8.092 regularisatieaanvragen uit het ambtenarenstelsel. Naast het inzetten van
medewerkers voor de behandeling van de dossiers, houdt deze evaluatie rekening met de
werklast die het volledige proces inhoudt (oproepen naar het nummer 1765, opleiding van
de medewerkers enz.). Als die ondersteuningstaken buiten beschouwing worden gelaten
voor de behandeling van de regularisatieaanvragen in strikte zin, is de verhouding 440 dossiers per VTE voor het ambtenarenstelsel en 618,7 dossiers per VTE voor de het stelsel van
de werknemers.
Om 29,6 VTE te kunnen inzetten om de regularisatiedossiers te verwerken en de verworven
rechten te bepalen die voor bonificatie in aanmerking komen voor de ambtenaren, nam de
FPD 14 VTE in dienst226. Die VTE worden gefinancierd aan de hand van een jaarlijks bijkrediet van 656.000 euro227. De implementeringskosten van de hervorming vertegenwoordigen
26,4 % van de in 2018 geïnde ontvangsten in verband met de afkoop van studiejaren in het
ambtenarenstelsel, d.i. 2,6 miljoen euro.

225 Federale Pensioendienst, Informatienota aan het beheerscomité van 18 maart 2019, BC/2019/63.
226 Federale Pensioendienst, Informatienota aan het beheerscomité van 18 maart 2019, BC/2019/63.
227 Federale Pensioendienst, Informatienota van 29 maart 2019, p. 5.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1
Conclusies
De FPD berekent de werknemers- en ambtenarenpensioenen met behulp van IT-toepassingen. De voorbije jaren werd de pensioenwetgeving meermaals gewijzigd en moesten die
toepassingen worden aangepast. Die wijzigingen brachten een aanzienlijke werklast mee
voor de FPD. Die werkt mee aan de voorbereiding en redactie van de wetteksten die hij
nadien moet implementeren.
Het Rekenhof stelt vast dat wanneer een datum van inwerkingtreding te dicht in de buurt
komt van de goedkeuring van een wijziging in de regelgeving, dit leidt tot:
•

•
•

uitstel van moderniseringsprojecten die het beheer van de FPD beogen te verbeteren,
wat de realisatie van de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst in gevaar kan brengen;
bijkomende kosten voor de implementering van die wijziging: instabiliteit van wetteksten leidt er immers toe dat bepaalde aanpassingen niet zullen worden gebruikt;
vertraging bij de samenstelling van dossiers die binnen het toepassingsdomein van de
reglementaire wijzigingen vallen.

De reglementaire wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de behandeling van de pensioendossiers wordt opgeschort tot de IT-toepassingen zijn aangepast. Het Rekenhof stelt vast dat de
FPD gepensioneerden niet altijd op de hoogte bracht van de oorzaken van de vertraging die
hun aanvragen opliepen, hoewel het handvest van de sociaal verzekerde daartoe verplicht.
Om nieuwe maatregelen te implementeren in de toepassingen van de FPD gebruikt de
dienst IT een aangepaste tool om het project te beheren. De risico’s worden echter onvoldoende nauwkeurig opgevolgd en er wordt te weinig over gecommuniceerd. Bovendien is
niet geweten hoeveel de projecten kosten, aangezien enkel de werkdagen van de informatici
worden geregistreerd.
Ook stelde het Rekenhof vast dat nieuwe versies van toepassingen worden gevalideerd door
vakspecialisten en door de algemene directie, maar dat de studiedienst hierbij niet wordt
betrokken.
Sinds de integratie van de RVP en de PDOS blijven er organisatorische verschillen bestaan
tussen het werknemersstelsel en dat van de ambtenaren. Ook verschillen de gebruikte procedures en tools naargelang van het taalstelsel. Bij de implementering van de hervorming
over de afkoop van studiejaren blijven verschillen bestaan in:
•
•
•

de tools waarmee de diplomagegevens worden geverifieerd;
de tools waarmee het bedrag van de regularisatiebijdrage wordt berekend;
de opvolging van de betaling.
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5.2
Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt de wetgever en de minister aan:
•
•

een realistische datum van inwerkingtreding te bepalen voor hervormingen, rekening
houdend met de implementering ervan;
hervormingen te plannen rekening houdend met de werkcapaciteit van de administratie, om de kosten voor de IT-projecten te beheersen.

Het Rekenhof beveelt de FPD aan:
•

•

•
•
•

toekomstige gepensioneerden ambtshalve te informeren over de oorzaken van de vertraging in de behandeling van hun dossier, om in overeenstemming te zijn met het
handvest van de sociaal verzekerde;
een tabel op te maken voor de opvolging van de risico’s zodra de eerste analyses van de
te wijzigen teksten zijn opgesteld, met daarin de impact en waarschijnlijkheid van en
de beheerstrategie voor die risico’s, deze tabel up-to-date te houden en te delen met de
medewerkers, het management en de beleidscel van de minister;
een methode te gebruiken om te bepalen hoeveel mandagen een hervorming zal vergen;
de studiedienst te laten nagaan of de wetgeving en de rekenmotor op elkaar zijn afgestemd bij ingewikkelde wetswijzigingen;
een eenvormige procedure uit te werken voor alle diensten die aanvragen voor regularisatie van studiejaren behandelen.

Tot slot beveelt het Rekenhof de minister en de FPD aan de bestuursovereenkomst meer te
benutten als planningsinstrument voor wetswijzigingen en toevoegingen in de loop van het
proces te vermijden.
Antwoord van de minister
De minister van Pensioenen gaat niet akkoord met de aanbevelingen.
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Thematische audits: overzicht
publicaties 2018-2019
Het Rekenhof heeft het voorbije jaar de volgende drie thematische audits gepubliceerd over
thema’s uit de sociale zekerheid.

Fonds Sluiting Ondernemingen - Vergoedingsprocedure en financiering228
Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (meestal “Fonds Sluiting Ondernemingen” of FSO genoemd) is een onderdeel van
de RVA maar heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.
De voornaamste opdracht van het FSO is werknemers te vergoeden die het slachtoffer zijn
van de sluiting van hun onderneming (faillissement, vereffening of stopzetting van activiteiten), en vervolgens de betaalde bedragen terug te eisen van de curator of de vereffenaar.
Bovendien financiert het FSO een deel van de tijdelijke werkloosheid door middel van een
specifieke werkgeversbijdrage.
Het Rekenhof onderzocht de vergoedingsprocedure en ging ook na of het FSO met de huidige financieringswijze zijn opdrachten op duurzame wijze kan vervullen en zijn doelstellingen kan bereiken.
Vergoeding van werknemers
Uit de analyse van het vergoedingsproces blijkt dat het FSO te weinig communiceert met
potentiële rechthebbenden, hoewel het over al hun gegevens beschikt.
Het verslag onderzoekt de toekenningscriteria en de manier waarop de verschillende soorten vergoedingen worden berekend. De berekening van de contractuele verbrekingsvergoeding is complex en kan leiden tot uiteenlopende interpretaties en tot fouten. Bij de sluitingsvergoeding kan met de toekenningscriteria de doelgroep niet altijd worden bereikt.
Daardoor worden niet alle werknemers op gelijke voet behandeld.
Gemiddeld verstrijken er meer dan tien maanden tussen het moment waarop een onderneming sluit en het moment waarop het FSO de vergoedingen betaalt. De Raad van Europa
heeft die lange termijn bekritiseerd. In geval van een overname worden de sluitingsvergoeding en de contractuele vergoeding vervangen door een overgangsvergoeding; daarom
moet het FSO de behandeling van de dossiers opschorten om na te gaan of de onderneming
binnen een bepaalde termijn wordt overgenomen. Door die opschorting duurt het langer
om dossiers te verwerken. Door de overnametermijn na een faillissement te hervormen,
zouden de dossiers veel sneller behandeld kunnen worden.

228 Rekenhof, Fonds Sluiting Ondernemingen. Vergoedingsprocedure en financiering, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2019, 67 p., www.rekenhof.be.
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Financiering van het FSO
Het FSO valt buiten het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. Het wordt voornamelijk
gefinancierd met de opbrengst van de specifieke werkgeversbijdragen waarvan het bedrag
bij koninklijk besluit wordt bepaald. Het beheerscomité beoogt bij het bepalen van die bijdragen een richtbedrag op het einde van het jaar. Het Rekenhof heeft dan ook vastgesteld
dat dat beleid veeleer een boekhoudkundige dan een economische logica volgt. Die logica
doet het risico ontstaan dat bedrijven hun bijdragen zien stijgen in tijden van slechte conjunctuur.
De wetgever heeft voorts twee specifieke financieringsbronnen gecreëerd zodat bedrijven
met minder dan twintig werknemers lagere bijdragen kunnen betalen. Het Rekenhof stelt
vast dat het werkelijke voordeel dat die bedrijven krijgen, klein is (minder dan 200 euro per
jaar voor een onderneming met minder dan tien werknemers) terwijl de financieringsbronnen niet volledig of gedeeltelijk voor dat doel gebruikt worden.
Tot slot is het zo, zoals het Rekenhof al opmerkte in een audit uit 2011, dat het deel van de
tijdelijke werkloosheid dat wordt gefinancierd met aan het FSO verschuldigde werkgeversbijdragen, te beperkt is om het verschil met de volledige werkloosheid op te vangen. Het
systeem beoogt echter solidariteit tot stand te brengen tussen werkgevers en hen te responsabiliseren als in grote mate een beroep wordt gedaan op de tijdelijke werkloosheid.
Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om die problemen te verhelpen (zie punt 4.2 van
het verslag).

Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van
onterechte betalingen229
Bij de vergoeding van de werkloosheid gebeuren soms onterechte betalingen. Door de regelgeving worden bij de berekening van het bedrag van de uitkering immers berekeningsparameters gebruikt die door hun aard aan verandering onderhevig zijn. Het gestorte bedrag hangt onder andere af van de persoonlijke toestand van de werkloze, die tijdens de
werkloosheid kan veranderen.
De RVA moet er bovendien voor zorgen dat zijn werkloosheidsbureaus dossiers op een homogene manier behandelen en de aanzienlijke informatiestromen beheren als gevolg van
zijn permanente samenwerking met de vier uitbetalingsinstellingen. De werkloosheidsuitkeringen worden betaald door private uitbetalingsinstellingen die binnen de vakverenigingen zijn opgericht, en in mindere mate door een openbare kas.
In 2016 werd 4,6 miljard euro aan uitkeringen voor volledig werklozen betaald aan meer
dan 400.000 rechthebbenden. Voor datzelfde jaar beloopt het bedrag gekoppeld aan de
terugvorderingsbeslissingen voor onterecht uitbetaalde uitkeringen 61,2 miljoen euro. Voor
alle actoren in de werkloosheidsverzekering is het belangrijk die onterecht betaalde uitkeringen te vermijden, snel op te sporen en te recupereren. Het is immers niet zeker dat on-

229 Rekenhof, Uitkeringen voor volledig werklozen. Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen, Brussel, januari 2018, 56 p., www.rekenhof.be.
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terecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd en vaak bevinden de rechthebbenden
zich in een precaire financiële toestand.
Sinds 2012 heeft de RVA sterk geïnvesteerd in het voorkomen en opsporen van onterecht betaalde uitkeringen door databanken met elkaar te vergelijken. Daarenboven voert de RVA
controles ter plaatse uit voor de types onterechte betalingen die niet kunnen worden opgespoord aan de hand van die procedures.
Het Rekenhof heeft de maatregelen onderzocht die de RVA neemt om de risico’s op onterechte betalingen af te dekken en heeft het volgende vastgesteld.
•
•

•

•

•

•

•

De persoonlijke toestand van werklozen is moeilijk te controleren door de ingewikkelde
regelgeving en de wijzigingen die eigen zijn aan die persoonlijke toestand.
De verboden cumulatie met andere beroepsinkomsten of een vervangingsinkomen
wordt hoofdzakelijk gecontroleerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te
raadplegen en die gegevens te toetsen aan de gegevens van de RVA. De controleprocedures worden echter niet systematisch toegepast.
Het beheer van de controlekaarten die de werklozen moeten invullen, vormt een risicovolle situatie voor de RVA. Wanneer werklozen die kaarten immers laattijdig indienen,
kan uitkeringsfraude in de hand worden gewerkt. Bovendien leidt het gebruik van een
elektronische controlekaart die vanuit het buitenland wordt ingevuld, tot het risico dat
de werkloze de voorwaarde omzeilt die stelt dat hij effectief in België dient te verblijven.
Er rijzen ook problemen bij het beheer van de degressiviteit van de uitkeringen. Daar
bestaat het risico erin dat lagere uitkeringen worden betaald dan die waarop de werkloze recht heeft. Als de uitbetalingsinstellingen niet vragen om zijn beroepsverleden te
valoriseren, loopt de werkloze immers het risico dat hij een forfaitair bedrag krijgt dat
overeenstemt met de laagste uitkering.
Met betrekking tot de beschikbaarheid van werklozen voor de arbeidsmarkt, één van
de voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, heeft de RVA geen
controleprocedures voor alle uitbetalingsdossiers uitgewerkt.
De regelgeving draagt de uitbetalingsinstellingen op preventieve controles uit te voeren
om onterechte betalingen te vermijden. Die responsabilisering kan financiële gevolgen
voor de uitbetalingsinstelling hebben. Bij de controle van de uitbetaling van uitkeringen
door de RVA krijgen de instellingen veel tijd om de betalingen te verifiëren, met verschillende mogelijkheden om de betalingen te corrigeren.
De RVA heeft een gecentraliseerd beheer uitgebouwd om de activiteiten van de werkloosheidsbureaus te sturen. De huidige procedures stellen de RVA echter niet in staat
een volledig beeld te krijgen van de fouten van de werkloosheidsbureaus.

Het Rekenhof formuleert een reeks aanbevelingen om de vastgestelde problemen te verhelpen (zie hoofdstuk 5 van het verslag). In deel IV van dit Boek wordt nagegaan welk gevolg
werd gegeven aan de in het verslag opgenomen aanbevelingen.
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Controle op de ziekenfondsen230
In uitvoering van een parlementaire resolutie231 onderzocht het Rekenhof de organisatie,
het instrumentarium en de werking van drie overheidsdiensten die toezicht houden op de
ziekenfondssector: enerzijds de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden
van Ziekenfondsen (hierna CDZ), en anderzijds twee diensten van het Rijksinstituut voor
Ziekte‐ en Invaliditeitsverzekering (hierna RIZIV), met name de Dienst voor Administratieve Controle en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In de eerste plaats bleek dat de drie controlediensten duidelijk onderscheiden bevoegdheden hebben, onderling voldoende informatie uitwisselen, en elk beschikken over adequate financiële middelen en personeel. Wel werden specifieke problemen vastgesteld met
betrekking tot een discretieplicht die de wet oplegt aan de CDZ, de invloed van de zesde
staatshervorming op de organisatie van sommige controles en een tekort aan kandidaten
voor bepaalde competentieprofielen.
Vervolgens stelde het Rekenhof vast dat de drie controlediensten onvoldoende toegang hebben tot informatie van de ziekenfondsen om op een doelmatige manier toezicht te houden
op hun controleprocessen. Van hun kant stellen zij de ziekenfondsen soms onvoldoende
duidelijke normen of concrete aanbevelingen ter beschikking, en moet de selectieprocedure voor hun themacontroles verder worden geoptimaliseerd. Aan het toezicht op de ziekenfondsen zijn bovendien sturings- en handhavingsinstrumenten gekoppeld, zoals administratieve boetes en het voorwaardelijk toekennen van een deel van de administratiekosten
op basis van een jaarlijkse evaluatie van hun beheersprestaties. Vooral deze evaluatie kan
beter en vereist adequaat geselecteerde evaluatiedomeinen en aangepaste evaluatieschalen.
Tot slot besteedde het Rekenhof aandacht aan de afstemming met de werkzaamheden van
andere toezichtsactoren. Daarbij beval het aan dat de CDZ het werkdossier van de bedrijfsrevisoren bij de ziekenfondsen zou gebruiken en de samenwerking met die revisoren en
met de diensten interne audit van de landsbonden zou versterken.
In een reactie op het auditverslag gaf de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
aan verdere maatregelen te nemen nadat het verslag zou zijn besproken in het parlement
en nadat ze de resultaten daarvan met de ziekenfondsen, het RIZIV en de CDZ zou hebben overlegd. Het verslag is op 23 en 30 januari 2019 uitgebreid besproken in de verenigde
commissies voor sociale zaken en voor volksgezondheid, het leefmilieu en maatschappelijke
vernieuwing.

230 Rekenhof, Controle op de ziekenfondsen. Derde verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, september 2018, 77 p., www.rekenhof.be.
231 Parl. St. Kamer, 22 oktober 2015, DOC54 1218/008, Resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee
audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen.
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Betaalcyclus van de
personeelsuitgaven in de
voornaamste OISZ
In zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid onderzocht het Rekenhof het proces van de betaling van de personeelsuitgaven bij de voornaamste OISZ (RIZIV, RSVZ, RVA, FPD, RSZ en
DIBISS). Het ging ook na of in de processen sleutelcontroles zijn opgenomen die redelijke
zekerheid moeten bieden dat de personeelsuitgaven correct worden verantwoord, berekend
en geboekt, en dat ze tijdig worden betaald.
Het Rekenhof stelde in het algemeen vast dat er passende sleutelcontroles bestaan, maar
dat er tekortkomingen zijn op het vlak van de formalisering van de procedures, het toezicht
op de berekening van de bezoldigingen en de boekingsmethodes. Het verzocht de OISZ
gevraagd die tekortkomingen te verhelpen.
Het Rekenhof is nagegaan in hoeverre zijn aanbevelingen op 15 juni 2019 waren geïmplementeerd door de instellingen die ze nog niet hadden uitgevoerd op 31 mei 2018232.
De actualisering houdt rekening met de opmerkingen van de toezichthoudende ministers
van de instellingen in het kader van de tegensprekelijke procedure.

232 Bepaalde OISZ hadden al gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof op 31 mei 2018. Voor meer
informatie, zie Rekenhof, “Betaalcyclus van de personeelsuitgaven in de voornaamste OISZ”, Boek 2018 over de
Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 161-162, www.
rekenhof.be.
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Aanbevelingen uit het Boek 2017
(p. 107-115)

Stand van zaken op 15 juni 2019

1. De OISZ kijken de bezoldigingen niet individu- De FPD controleert sinds april 2019 of het bezoleel na vóór en na de betaling.
digingspercentage vóór betaling (berekend door
de loonmotor op grond van de maandprestaties
van de werknemer) strookt met het te betalen
bezoldigingspercentage zoals dat door een andere loonbecijferaar werd berekend.
De RSZ voert steekproefgewijs controles uit op
dossiers nadat de lonen zijn berekend en voordat ze worden betaald. Bovendien controleert
het sommige specifieke gevallen ambtshalve,
zoals dossiers van loonbeslag, indisponibiliteitstellingen wegens ziekte en personen die ten laste zijn van een ziekenfonds.
Het RIZIV heeft over dit punt geen informatie
verstrekt.
2. Het Rekenhof beveelt aan controles in te voeren die op zijn minst periodiek atypische individuele veranderingen kunnen opsporen, en die te
verantwoorden.

De FPD heeft controles ingevoerd om positieve
en negatieve loonverschillen tussen de maanden
op te sporen (bruto- en nettobedragen), gerangschikt naar grootte.

3. De balansposten vermelden oude verrichtingen waarvan de historiek en de verantwoording
problematisch worden. De OISZ zouden die rekeningen moeten uitzuiveren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de economische werkelijkheid.

De dienst boekhouding van de FPD heeft de verrichtingen opgelijst. Bij gebrek aan tijd en personeel kon de analyse echter niet verder worden
uitgediept.

4. Sommige OISZ laten na de fiscale fiches te re- De FPD heeft een systeem ingevoerd om de fisconciliëren met de kostenrekeningen, ondanks cale fiches te reconciliëren.
de gebruiken op dat vlak. Het Rekenhof verzoekt
Het RIZIV heeft geen antwoord geformuleerd op
hun aan die vereiste te voldoen.
deze aanbeveling.
5. Sommige OISZ verantwoorden hun boekhoudsaldi niet via ad-hocinventarissen. Het Rekenhof beveelt aan dat de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ dat
punt zou verduidelijken om verschillen te vermijden en de vastgestelde problemen te verhelpen.
De minister van Begroting heeft verklaard dat ze
de kwestie aan de commissie zou voorleggen.

De Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ zal in het tweede semester
van 2019 een werkgroep samenstellen die zich
over die problematiek zal buigen.

6. Er wordt geen voorziening aangelegd voor het
vakantiegeld van de personeelsleden. Het Rekenhof dringt erop aan dat de Commissie voor
Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ
die kwestie zou herbekijken. De minister van Begroting heeft verklaard dat punt aan de commissie te zullen voorleggen.

De Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ heeft de kwestie ter
sprake gebracht in de plenaire zitting van
14 juni 2019 en zal in het tweede semester van
2019 een werkgroep samenstellen.

De RVA heeft de boekhoudsaldi inmiddels verantwoord door bij de afsluiting van de rekeningen 2018 passende inventarissen op te stellen.

7. Het Rekenhof beveelt aan werk te maken van Alle deelnemende OISZ hebben een SLA geslode Service Level Agreements (SLA’s) die de rela- ten met de RSZ.
ties tussen de deelnemende OISZ en de RSZ als
beheerder van de gezamenlijke loonmotor omkaderen.
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Vergoeding voor de
administratiekosten van de
ziekenfondsen: vaststelling en
verdeling
Op 22 oktober 2015 besliste de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof twee audits te laten uitvoeren in de ziekenfondssector (over de vergoeding van de administratiekosten van de ziekenfondsen en over hun financiële verantwoordelijkheid) en ook een audit
bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen233.
Voor de audit over de vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen stelde
de Kamer van Volksvertegenwoordigers de volgende vraag: “Zijn de diverse, momenteel gebruikte variabelen nog steeds relevant, en drukken ze op een correcte wijze de noden uit inzake
financiering?”
Het Rekenhof publiceerde zijn rapport op 11 januari 2017234. Het stelde daarin vast dat de informatie die nodig is om het financieringsmodel van de administratiekosten van de ziekenfondsen te kunnen aanpassen, niet beschikbaar is. Het deed ook een aantal aanbevelingen.
In dit Boek geeft het de stand van zaken op 30 juni 2019.
Aanbevelingen uit het verslag 2017

Stand van zaken op 30 juni 2019

Het RIZIV en de Controledienst moeten
de kostenstructuur van de ziekenfondsen
in kaart brengen, rekening houdende met
de vereiste van een correcte analytische
toewijzing van kosten voor de uitvoering
van de wettelijke en aanvullende opdrachten.

Het Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen bepaalt dat er vanaf het boekjaar 2018 een duidelijk en
volledig inzicht moet zijn in de structuur van de administratiekosten in de verplichte verzekering en de verrekeningen ter zake met de aanvullende verzekering235.
De partijen zijn overeengekomen dat elk ziekenfonds
jaarlijks een rapport zal opstellen over de administratiekosten in de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, volgens de structuur die de Controledienst
heeft vastgelegd236. Het eerste rapport heeft betrekking op het boekjaar 2018 en moest worden ingediend
bij de Controledienst tegen 15 juli 2019, samen met een
verslag van de revisor.

233 Parl. St. Kamer, 22 oktober 2015, DOC 54 1218/008. Met toepassing van artikel 5 en 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het
Rekenhof op 28 oktober 2015 verzocht de opdrachten waarvan sprake in de resolutie, te vervullen.
234 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, januari 2017, 47 p.,
www.rekenhof.be.
235 Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen, afgesloten tussen de minister van Sociale Zaken, de ziekenfondsen,
het RIZIV en de Controledienst voor de Ziekenfondsen, 28 november 2016, actieverbintenis 46, p. 58.
236 Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen, Analytische rapportering van de administratiekosten in de verplichte verzekering, omzendbrief 19/03/D1, 23 mei 2019.
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Aanbevelingen uit het verslag 2017

Stand van zaken op 30 juni 2019

Het RIZIV en de Controledienst moeten
de impact onderzoeken op die kostenstructuur (en dus ook de financieringsbehoeften), op korte en langere termijn,
van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, met inbegrip van de voortschrijdende informatisering en digitalisering,
en rekening houdende met aanpassingen
in de werkwijze en organisatie van de ziekenfondsen.

Volgens de Raad van de Controledienst is dat een omvangrijke studie, waarvoor de Controledienst noch de
middelen noch de expertise heeft. Een dergelijke studie zou bovendien slechts een momentopname zijn.

Het RIZIV en de Controledienst moeten nagaan of de parameters voor de
verdelingen van de middelen onder de
ziekenfondsen niet moeten worden geactualiseerd in het licht van de nieuwe
ontwikkelingen op het vlak van organisatie en taken. Op basis van de resultaten
hiervan moeten zij een alternatief model voor de huidige parameterformule,
en desgevallend voor de verdeling ervan
onder de ziekenfondsen, ontwikkelen
dat rekening houdt met de gekende en
verwachte financieringsbehoeften en dat
de ziekenfondsen niet marginaal maar
structureel aanzet tot het optimaliseren
van hun prestaties, rekening houdende
met het criterium van proportionaliteit (of
kosten en baten) en gekoppeld aan een
doeltreffend controlemechanisme.

Sinds 1 juli 2018 is de verdeling van de administratiekosten tussen de ziekenfondsen gewijzigd. De nieuwe
verdeling, vastgelegd in het koninklijk besluit van
11 juni 2019237, moet de verschillende elementen van
de werklast beter weerspiegelen.

Gelet op het maatschappelijk belang van
de aan de ziekenfondsen toevertrouwde
opdrachten en rekening houdende met
de budgettaire impact moeten het RIZIV
en de Controledienst zorg dragen voor
een tijdige en voldoende transparante publieke verantwoording van de besteding
door de ziekenfondsen van de hiervoor
bestemde financiële middelen.

De ziekenfondsen moeten hun rekeningen vanaf het
boekjaar 2015 neerleggen bij de Nationale Bank van
België. Op 30 juni 2019 waren nog geen rekeningen
neergelegd, omdat het RIZIV zijn rekeningen voor het
boekjaar 2015 en volgende – die de basis vormen voor
de rekeningen van de ziekenfondsen – nog niet heeft
opgemaakt.

Het RIZIV en de Controledienst moeten
het nodige draagvlak creëren door de ziekenfondsen vanaf het begin te betrekken
bij de processen van informatievergaring
en verandering.

De aanpassingen zijn doorgevoerd na overleg met de
ziekenfondsen in het technisch comité van de CDZ, de
overlegorganen van het RIZIV of rechtstreeks via de
beleidscel van de minister van Sociale Zaken.

In de plaats daarvan heeft de Controledienst gekozen voor de jaarlijkse rapportering over de administratiekosten. Daarin worden de administratiekosten
uitgesplitst over vier domeinen (gezondheidszorgen,
uitkeringen, verzekerbaarheid en andere taken). Door
middel van die analytische rapportering, die in de
toekomst verder kan worden verfijnd, kan volgens de
Raad van de Controledienst de concrete impact van de
maatschappelijke ontwikkelingen waaraan de ziekenfondsen de komende jaren onderhevig zullen zijn, op
een dynamische wijze worden vastgesteld.

Zo wordt 25 miljoen euro van de enveloppe voor administratiekosten verdeeld op basis van de volgende
opdrachten: het aantal opgestarte trajecten van socioprofessionele re-integratie, het aantal werkhervattingen met toelating van de adviserend arts en het aantal
uitgevoerde klinische onderzoeken

237 Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de
landsbonden. Dat besluit neemt de bepalingen over van het koninklijk besluit van 21 november 2018 en heft dat
laatste besluit op.
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Financiële verantwoordelijkheid
van de ziekenfondsen
Op 22 oktober 2015 besliste de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof twee audits te laten uitvoeren in de ziekenfondssector (over de vergoeding van de administratiekosten van de ziekenfondsen en over hun financiële verantwoordelijkheid) en ook een audit
bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen.
Wat de audit naar de financiële verantwoordelijkheid betreft, vroeg de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof te onderzoeken of de methodiek en gebruikte variabelen
in het systeem van financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondssector nog relevant
zijn, en of ze in de verplichte ziekteverzekering een goede basis vormen voor de verdeling
van de financiële middelen en de responsabilisering voor de uitgavenevolutie.
Het Rekenhof heeft daarvoor onderzocht in welke mate het huidige mechanisme in zijn
geheel de ziekenfondsen responsabiliseert voor de uitgavenevolutie in de verplichte ziekteverzekering, zonder daarbij een uitspraak te doen over de onderliggende beleidskeuzen (bv.
de parameters van de normatieve verdeelsleutel).
Op basis van zijn onderzoek is het Rekenhof van oordeel dat niet kan worden aangetoond
dat de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen een effectief instrument is
om de uitgavenevolutie in de ziekteverzekering te beheersen. Het Rekenhof concludeerde
dat een systeem van responsabilisering, zowel individueel als collectief, maar een effectief
en efficiënt instrument voor uitgavenbeheersing kan zijn als aan een aantal voorwaarden
is voldaan:
•
•
•
•

De doelstelling is vooraf duidelijk bepaald.
Er is een budgettair meerjarenkader voor de uitgavenbeheersing vastgelegd.
De ziekenfondsen beschikken over de nodige instrumenten om de uitgavenevolutie individueel en/of collectief aan te sturen.
Een systeem van stimuli en sancties zet de ziekenfondsen ertoe aan daadwerkelijk bij de
dragen tot de verwezenlijking van de beoogde doelstelling.

Volgens het Rekenhof moeten daarom de disfuncties van het huidige model, zoals de onbeperkte boni en reserves en de lange doorlooptijd, worden weggewerkt. Ook kan worden
nagegaan of het systeem efficiënter kan worden door de normatieve verdeelsleutel te vereenvoudigen of zelfs te schrappen in het geval van een collectieve responsabilisering.
Het Rekenhof heeft in juni 2017 zijn verslag over de audit naar de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondssector aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd238. Op 30 juni 2019 was nog geen gevolg gegeven aan de aanbevelingen in dat verslag.

238 Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, 66p., www.rekenhof.be.
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Opdracht van de revisoren bij
de OISZ
Bij alle openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn bedrijfsrevisoren aangesteld. Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid onderzocht of en in
welke mate het voor zijn certificeringsopdracht van de jaarrekening van de Staat239 kan
steunen op de werkzaamheden van die revisoren, als de boekhoudkundige verrichtingen
van de OISZ in die jaarrekening zouden worden opgenomen.
Het koninklijk besluit van 14 november 2001240 omschrijft de opdracht van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ als het “ juist en echt verklaren” van de boekingen. Het Rekenhof stelde
echter vast dat de bedrijfsrevisoren dat besluit zo toepassen dat hun opdracht beperkt blijft
tot de verrichtingen die daadwerkelijk werden geboekt. Dat betekent dat zij niet de volledigheid van de boekingen nagaan, waardoor het mogelijk is dat verbintenissen die ten onrechte
niet werden geboekt, onopgemerkt blijven. De omschrijving van het “ juist en echt verklaren”
stemt bovendien niet overeen met een oordeel of de rekeningen “een getrouw beeld” geven.
De omschrijving is ook niet in overeenstemming met de “certificering” zoals die is opgenomen in de wet van 22 mei 2003, namelijk “een met redenen omkleed en gedetailleerd oordeel
over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de rekening”.
Bijgevolg concludeerde het Rekenhof in zijn Boek 2017 dat de draagwijdte van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisoren niet van die aard is dat het erop kan steunen voor de
certificering van de jaarrekening van de Staat en deed het een aantal aanbevelingen (p. 8795). Hieronder geeft het de stand van zaken op 30 juni 2019.
Deze stand van zaken houdt rekening met het antwoord van de minister van Begroting
in het kader van de tegensprekelijke procedure. De beleidscel van de minister van Sociale
Zaken heeft geantwoord dat ze geen opmerkingen had.
Aanbevelingen uit het Boek 2017
(p. 94-95)
Het Rekenhof beveelt de betrokken
partijen aan de controleopdracht van
de bedrijfsrevisoren te actualiseren en
af te stemmen op de certificering volgens de internationale auditstandaarden.

Stand van zaken op 30 juni 2019
Begin 2017 richtte de FOD Sociale Zekerheid, met de
steun van het College van de OISZ en de FOD Beleid en
Ondersteuning (FOD BOSA), een werkgroep op om de
aanstelling en de werking van de revisoren bij de OISZ
te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. In haar
antwoord preciseert de minister van Begroting dat, als
gevolg van de activiteiten van die werkgroep, de opdracht van de bedrijfsrevisor in het bestek duidelijker is
omschreven. Daardoor wordt voorkomen dat de revisor
zich beperkt tot “het juist en echt” verklaren van de rekeningen.

239 Artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat.
240 Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare
instellingen van sociale zekerheid.
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Aanbevelingen uit het Boek 2017
(p. 94-95)

Stand van zaken op 30 juni 2019
Daarnaast richtte het College begin 2017 ook een werkgroep op die moet onderzoeken hoe de principes van
single audit kunnen worden uitgewerkt binnen de OISZ.
In dat kader heeft op 20 oktober 2017 en 11 december 2018 een overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het College en een afvaardiging van
het Rekenhof.
Voor de OISZ kunnen de risico’s worden afgedekt via de
uitbouw van single audit. Ze stellen immers vast dat hun
controlestructuur wordt gekenmerkt door een groot aantal actoren met soms overlappende taken, terwijl tegelijk
lacunes blijven bestaan. Voorwaarde voor de toepassing
van single audit is wel dat er waarborgen zijn voor de onafhankelijkheid van de verschillende actoren en de kwaliteit van de werkzaamheden (d.i. uitvoering van de controletaken op basis van internationaal aanvaarde normen en
standaarden) en dat de nodige aandacht wordt besteed
aan het vertrouwelijke karakter van de informatie.
Ook het Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ
(GAC) heeft aanbevolen de opdracht van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ te herzien en af te stemmen op de
toepasselijke regelgeving over de certificering van de rekeningen241.
In 2018 heeft het GAC een analyse gemaakt van de meest
recente verslagen van de bedrijfsrevisoren van de instellingen. Het stelt vast dat “(…) er geen echte vooruitgang is
ten opzichte van de situatie van vorig jaar, zowel voor de
perimeter van de opdrachten als voor die van het onderzochte jaar” en “(…) de perimeter van de opdrachten uitgevoerd door de revisoren verschilt van revisor tot revisor”.
Het merkt ook op dat “de controle in geen geval evolueert
naar een certificering van de jaarrekeningen”242. Het vraagt
aan de administrateurs-generaal en de beheerscomités
van de OISZ “om extra aandacht te besteden aan de opdracht van de revisoren, aan de stiptheid van hun verslag
en aan de resultaten van hun werkzaamheden”.
Het GAC sluit zich aan bij de conclusies van het Rekenhof
en oordeelt dat voor een goed bestuur de jaarrekeningen
van alle instellingen zouden moeten worden gecertificeerd.
In haar antwoord stelt de minister van Begroting ook dat
het koninklijk besluit van 14 november 2001 nog niet is
aangepast, omdat zij de resultaten afwacht van een overleg binnen College over de invoering van single audit bij
de OISZ.

241 Rekenhof, “OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 83-94, www.rekenhof.be.
242 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, “Activiteitenrapport 2018”, p. 4-5.
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Portefeuillebeheer van de OISZ
Verschillende OISZ beheren een effectenportefeuille. Eind 2016 bedroeg de marktwaarde
van de portefeuilles van die instellingen ongeveer 11,3 miljard euro. De OISZ beleggen hun
gelden bij de Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat. In
zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid onderzocht het Rekenhof het beheer van deze effectenportefeuilles (p. 97-106).
Het wettelijke kader hindert een dynamisch beheer van de portefeuilles. Door dat kader
hebben de beheerders niet voldoende diversificatiemogelijkheden om renterisico’s op te
vangen. De OISZ moeten in overleg met de Schatkist en rekening houdend met het federale begrotingsbeleid, nagaan of een aanpassing van het wettelijke kader wenselijk is opdat
zij en hun beheerders de portefeuille kunnen indekken bij renterisico’s. De OISZ moeten
bovendien, samen met de externe beheerders, nagaan hoe de rapporten kunnen worden
verrijkt met informatie over de risico’s die de portefeuille kunnen beïnvloeden en de wijze
waarop de beheerder die risico’s tracht in te dekken.
De kwalitatieve opvolging van de portefeuille en de daaraan verbonden risico’s vereisen een
gedegen kennis van de financiële markten. De rapportering aan de beheersorganen moet
meer aandacht besteden aan de risico’s die wegen op de portefeuille die is uitbesteed aan
externe beheerders.
In haar antwoord van 10 november 2017 benadrukte de minister van Begroting het belang van hogere rendementen, die het mogelijk maken toekomstige verplichtingen te financieren. Ze wees ook op de bijkomende risico’s die daaraan zijn verbonden. Tegelijk gaf
de minister aan dat een globale analyse zou worden uitgevoerd. Die moet worden gezien in
het licht van de aanpassing van de financiering van de sociale zekerheid. Zij was ook van
mening dat de diversificatie in financiële producten geen aanleiding mag zijn tot een winst
voor de OISZ ten koste van de Staat.
Het Rekenhof stelt vast dat deze analyse nog niet is uitgevoerd. De minister van Sociale
Zaken heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure via haar kabinet geantwoord
dat ze geen opmerkingen had bij deze vaststelling.
De minister van Begroting heeft in het kader van de tegensprekelijke procedures geantwoord dat er tot op heden geen initiatieven zijn genomen om de desbetreffende bepalingen
in de wet van 21 december 2013 aan te passen. Er moet ook rekening gehouden worden met
de bepalingen die zijn opgenomen in de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van
de financiering van de sociale zekerheid. De minister wijst op de impact die zulke aanpassingen kunnen hebben op de sociale zekerheid in zijn geheel en op betrokken OISZ individueel.
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Rapportering door de OISZ
in kader van de zesde
staatshervorming
De zesde staatshervorming heeft een pakket aan bevoegdheden overgedragen aan de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (deelentiteiten). De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de federale overheidsdiensten (FOD) beheren tijdens de overgangsperiode de uitgaven die met die bevoegdheden
gepaard gaan voor rekening van de deelentiteiten. Daarvoor gaven zij in 2017 13,1 miljard
euro uit.
De verschillende partijen hebben in een horizontaal protocol afspraken gemaakt over de
informatie-uitwisseling, zodat de deelentiteiten tijdig de nodige informatie hebben om hun
begroting en rekeningen op te stellen. Het Rekenhof stelt vast dat dit protocol onvoldoende
aandacht heeft voor de informatiebehoeften van de deelentiteiten. Ook stroomt te weinig
informatie van de deelentiteiten naar de OISZ.
In zijn Boek 2018 van de Sociale Zekerheid heeft het Rekenhof enkele aanbevelingen geformuleerd (p. 95-104). In dit Boek geeft het een stand van zaken op 15 juli 2019.
Deze stand van zaken houdt rekening met het antwoord van de minister van Begroting in
het kader van de tegensprekelijke procedure. De minister van Sociale Zaken heeft via haar
beleidscel geantwoord dat ze geen opmerkingen heeft.
Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 104)

Stand van zaken op 15 juli 2019

De timing voor de uitwisseling van gegevens Tot op heden zijn er geen initiatieven genomen
over de initiële begroting en de aanpassing er- om de timing aan te passen.
van tussen de federale overheid en de deelentiteiten moet beter op elkaar worden afgestemd.
Van hun kant moeten de deelentiteiten hun be- De manier van rapporteren door de deelentiteileidsaanpassingen meedelen aan de betrokken ten is ongewijzigd gebleven.
OISZ, zodat die daarmee rekening kan houden
bij een latere begrotingsopmaak of –controle.
Ook de timing van de afrekeningen moet beter Tot op heden zijn er geen initiatieven genomen.
worden afgestemd op de kalender van de deelentiteiten, zodat ze de definitieve uitgaven correct kunnen opnemen in de uitvoering van hun
begroting. Daarbij moet rekening gehouden
worden met de beschikbaarheid van de gegevens. De OISZ moeten erover waken dat de bedragen in de individuele afrekeningen voor de
deelentiteiten overeenstemmen met wat ze in
hun eigen rekeningen opnemen.
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Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 104)
In hun rapporten over de gerealiseerde uitgaven
moeten de OISZ duidelijk de aanrekeningsbasis
vermelden. Ze moeten ook de leesbaarheid van
hun rekeningen voor de deelentiteiten verbeteren door toe te lichten hoe de cijfers tot stand
zijn gekomen. In die toelichting moeten ze ook
de waarderings- en aanrekeningsregels vermelden die ze hebben toegepast voor de overdrachten aan de deelentiteiten.

Stand van zaken op 15 juli 2019
Om de leesbaarheid van de rekeningen te verbeteren, moet het rekeningenstelsel van de
OISZ worden aangepast. Volgens de minister
van Begroting komt de omzendbrief met de lijst
van takken binnen de sociale zekerheid243 tegemoet aan de vraag naar informatie. Daardoor is
immers zowel bij de opmaak en aanpassing van
de begroting als bij het opmaken van de rekeningen, informatie beschikbaar over de uitgaven
voor rekening van de deelentiteiten.
Wel moeten de OISZ, overeenkomstig de aanrekeningsregels van het koninklijk besluit van
26 januari 2014, hun ontvangsten en uitgaven
in principe aanrekenen op basis van het vastgesteld recht. Ook moeten zij in de toelichting bij
de rekeningen een overzicht opnemen van de
waarderingsregels die werden toegepast bij de
opmaak van de rekeningen.

De stuurgroep244 moet overwegen een uniforme De contactlijst is tot op heden niet aangepast.
contactlijst op te stellen voor de uitwisseling van
rapporten. Op die manier kan de communicatie
tussen de OISZ en de deelentiteiten beter gestructureerd worden. Ook de interne communicatie tussen de departementen onderling kan op
die manier transparanter verlopen.

243 Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, “Lijst van
takken per OISZ”, FOD Sociale Zekerheid, 8 juli 2019, https://socialsecurity.belgium.be.
244 Overlegorgaan van de hoogste vertegenwoordigers van de OISZ en de overheden.
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DIBISS: verdeling van de
thesaurie
Uit het onderzoek van de voorlopige rekeningen 2015-2016 van de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) blijkt dat de liquiditeiten van de dienst bij zijn ontbinding niet correct werden verdeeld onder het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Pensioendienst (FPD).
Bij de ontbinding van DIBISS had de FPD een schuld van 91.785.435 euro aan de RSZ. Dat
bedrag werd verhoogd tot 94.272.321 euro bij de definitieve afsluiting van de rekeningen
2016 van DIBISS. Er kon nog 338.026 euro bovenop komen, maar daarvoor moesten de diensten van de RSZ nog een boekhoudkundige controle uitvoeren.
Famifed had dan weer een vordering van 23.485 euro op de RSZ.
Het Rekenhof heeft de drie instellingen daarom aanbevolen die wederzijdse vorderingen en
schulden in hun boekhouding te verwerken.
Het is nagegaan in hoeverre zijn aanbevelingen waren geïmplementeerd op 15 juni 2019.
De toezichthoudende ministers van de betrokken instellingen hebben in het kader van de
tegensprekelijke procedure geen commentaar gegeven bij de stand van zaken.
Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 105-106)
Het Rekenhof heeft de OISZ die de opdrachten
van de DIBISS hebben overgenomen, aanbevolen op 1 januari 2017 een schuld of een schuldvordering te boeken voor het bedrag dat ze te
veel of te weinig ontvingen omdat de liquiditeiten van de DIBISS niet correct werden getransfereerd.

Stand van zaken op 15 juni 2019
De FPD en de RSZ hebben de wederzijdse schuld
en schuldvordering van 94.272.321 euro geboekt
in hun rekeningen van het boekjaar 2017.
De FPD heeft het verschuldigde bedrag op
20 december 2018 betaald aan de RSZ.
De RSZ heeft de mogelijke bijkomende schuld
van 338.026 euro nog niet boekhoudkundig geverifieerd.
De RSZ heeft op 7 maart 2018 het verschuldigde
bedrag van 23.485 euro aan Famifed terugbetaald.
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FPD: beheer van de roerende
en onroerende activa
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid de conclusies toegelicht van
zijn onderzoek naar de manier waarop de Federale Pensioendienst (FPD) zijn roerende en
onroerende activa beheert. Tijdens die audit onderzocht het hoe de FPD de inventaris van
de roerende goederen bijhoudt en hoe de overname, door de FPD, van het patrimonium van
de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) is verlopen.
Het Rekenhof stelde vast dat de internebeheersingsmaatregelen van het inventariseringsproces en van het proces voor de overname van de activa van de PDOS ontoereikend zijn.
Het stelde ook vast dat de vastgoedinvesteringen niet beantwoordden aan de doelstellingen
vastgelegd door de bestuursovereenkomst en ook niet aan de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn audit uit 2013 over het financieel beheer van het vastgoedpark 245.
Tot slot stelde het tekortkomingen vast in de toepassing van de waarderingsregels voor de
onroerende activa.
Het Rekenhof is nagegaan in hoeverre zijn aanbevelingen waren geïmplementeerd op
15 juni 2019.
De toezichthoudende minister van de FPD heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen commentaar gegeven bij die stand van zaken.

245 Rekenhof, Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid - KSZ, HZIV, HVW,
FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2013,
55 p., www.rekenhof.be.
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Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 117-118)
1. Een risicoanalyse uitvoeren van het operationele en boekhoudkundige beheer van de
vaste activa. In dat verband moet het inventariseringsproces formeel worden georganiseerd (transversale aanpak, de verantwoordelijkheden van elke dienst identificeren
enz.).

Stand van zaken op 15 juni 2019
De FPD is begonnen met de beschrijving van het inventariseringsproces:
• beschrijving van de activiteiten en de taken;
• identificatie van de verantwoordelijkheden van
elke betrokken dienst;
• beheer van de transversale communicatie.
Op vormelijk vlak preciseert de FPD dat die beschrijving:
• nog moet worden aangevuld met de datum
waarop de bepalingen in werking treden;
• naast de verantwoordelijkheden bij de opmaak
van de inventaris moet voorzien in een bijlage
die voor elke categorie van activa vermeldt welke dienst ze opvolgt;
• nog moet worden goedgekeurd door de administrateur-generaal van de FPD.
De FPD moet elke stap van het inventariseringsproces nog nauwgezet beschrijven (opname in de
inventaris, beheer van het actief, vergelijking tussen
de boekhoudkundige en de operationele gegevens,
schrapping uit de inventaris).

2. Betere informatiedoorstroming tussen de De FPD geeft aan:
diensten die verantwoordelijk zijn voor de • een workflow te hebben gecreëerd in het proinventaris.
gramma voor het operationele beheer van de
activa, waarmee bestelprocessen kunnen worden opgevolgd die door andere diensten zijn gelanceerd (dienst Patrimonium);
• een workflow te hebben gecreëerd in het programma voor het operationele beheer zodat de
informatie over buitengebruikgestelde IT-activa
automatisch wordt doorgegeven.
3. De boekhoudkundige inventaris en de
operationele inventaris reconciliëren en ze
regelmatig aan een fysieke controle onderwerpen.

De FPD is van plan een interface te creëren tussen
het operationele programma en het boekhoudprogramma, waardoor minder manuele interventies
nodig zullen zijn en de gegevens van beide programma’s volledig zullen overeenstemmen.
Bovendien zal de FPD de gegevens in de operationele databases MCS (roerende activa en machines) en
Easy Vista (IT-materieel) vergelijken met de boekhoudkundige SAP-database. Bij de reconciliatie
zullen activa die noch in een operationele database
noch in de boekhoudkundige database voorkomen,
buiten gebruik worden gesteld.

4. De regels voor buitengebruikstellingen De FPD heeft het proces van buitengebruikstelling
preciseren.
geformaliseerd. Het proces identificeert de personen die gemachtigd zijn om te beslissen over de buitengebruikstelling van goederen en hun uiteindelijke bestemming (verkoop, schenking, vernietiging).
5. Relevante instrumenten ontwikkelen om
de behoeften aan oppervlakte te meten volgens de normen van de Regie der Gebouwen,
en het vastgoedpark aanpassen aan de evolutie van het personeel en aan de nieuwe vormen van werken.

De FPD heeft een IT-module ontwikkeld (Space)
waarmee men de behoeften aan oppervlakte kan laten samenvallen met de geldende normen. De module moet nog getest worden.

170

Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 117-118)

Stand van zaken op 15 juni 2019

6. De boekhoudnormen van de OISZ in acht De FPD heeft de afschrijvingstermijnen voor IT-acnemen (meer bepaald wat de afschrijvingen tiva aangepast.
betreft) zodat de vaste activa correct worden
gewaardeerd en op betrouwbare wijze worden weergegeven in de rekeningen.
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Controle van de
loopbaangegevens van
zelfstandigen voor de
berekening van hun pensioen
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid (p. 131-138) onderzocht hoe
de loopbaangegevens van zelfstandigen worden gecontroleerd voor de berekening van hun
pensioen.
Om de kwaliteit van die gegevens te verbeteren, raadde het Rekenhof de Directie-Generaal
Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid aan beter samen te werken met het RSVZ. De
overheveling van de inspectiedienst van de DG Zelfstandigen naar het RSVZ, die was gepland voor 1 januari 2019, kadert in de hervorming van de sociale-inspectiediensten waartoe de ministerraad in 2016 besliste.
Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2018 aangegeven welk gevolg het RSVZ en de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid op 15 juni 2018 hebben gegeven aan zijn aanbevelingen.
In dit boek onderzoekt het de implementatie van zijn aanbevelingen op 26 juni 2019.
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Aanbevelingen uit het Boek 2017 (p.163-166)

Stand van zaken op 26 juni 2019

1. Het Rekenhof stelt vast dat het RSVZ het pensioenbedrag berekent op basis van de elektronische registraties van de activiteitskwartalen en
niet het individuele dossier raadpleegt dat het
socialeverzekeringsfonds bijhoudt. Het toezicht
op de kwaliteit van de loopbaangegevens van
zelfstandigen berust dus uitsluitend op het toezicht dat de FOD Sociale Zekerheid uitoefent op
de socialeverzekeringsfondsen.

De inspectiedienst van de socialeverzekeringsfondsen van de DG Zelfstandigen van de FOD
Sociale Zekerheid werd ingedeeld bij het RSVZ
en omgevormd tot een nieuwe dienst Externe
Audit, die bevoegd is voor de controle van de
socialeverzekeringsfondsen. Hij is sinds 1 januari 2019 operationeel.

De transfer van de inspectiedienst van de DG
Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
naar het RSVZ op 1 januari 2019 zou moeten
bijdragen tot een betere controle en een betere
kwaliteit van de loopbaangegevens, onder meer
dankzij synergieën tussen de pensioendienst
van het RSVZ en de inspectiedienst die toezicht
houdt op de fondsen.
In 2018 gaf het RSVZ aan:
• dat het de huidige inspectiedienst van de
DG Zelfstandigen van de FOD wenste om te
vormen tot een externe-auditdienst van de
socialeverzekeringsfondsen;
• rechtstreekse communicatie te plannen tussen de nieuwe externe-auditdienst en de
diensten die zijn belast met de Pensioenen
en het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders, wat de onderlinge samenwerking in de hand zal werken;
• de dienst Externe Audit alle problemen in
verband met de loopbaangegevens in zijn
risicoanalyse te laten opnemen (zijn auditplan zou tegen 1 januari 2019 worden vastgelegd).

De FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ hadden
een tijdelijk protocolakoord gesloten in afwachting van de publicatie van de wet waardoor de
integratie van de vroegere inspectiedienst in de
dienst Externe Audit van het RSVZ definitief zou
worden. Dat akkoord bepaalde dat de controlebevoegdheid van de fondsen van de DG Zelfstandigen en het personeel op 1 januari 2019 naar
het RSVZ zouden worden overgeheveld, om de
continuïteit van de diensten te verzekeren.
Deze wet werd op 20 juni 2019 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd en trad in werking op
1 april 2019.
Met de huidige kwaliteit van de loopbaangegevens kunnen de pensioendiensten geen relevante en gerichte informatie bezorgen aan de
dienst Externe audit en aan de dienst Informatiebeheer waarvan de dienst Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA)
deel uitmaakt. Er zijn immers anomalieën aan
het licht gekomen bij een vergelijking tussen
de loopbaangegevens van het ARZA en die van
e-clipz246, en bij controles op de consistentie van
de loopbanen. Deze zouden niet noodzakelijkerwijze altijd toe te schrijven zijn aan een onjuist
beheer van de dossiers door de socialeverzekeringsfondsen. Het RSVZ wijst er immers op dat
er ook technische problemen kunnen opduiken
bij de elektronische overzending van de gegevens naar e-clipz, zowel bij de IT-toepassing van
de fondsen als bij het RSVZ. De IT-dienst van het
RSVZ doet inspanningen om de gegevens die de
socialeverzekeringsfondsen bezorgen beter te
verifiëren om de anomalieën op te sporen.
Het Toezichtscomité Externe Audit – dat zal
waken over de onafhankelijkheid, objectiviteit
en kwaliteit van de dienst Externe Audit en dat
werd ingesteld door de wet – heeft eind 2018 een
eerste lijst van potentiële te auditeren thema’s
of processen goedgekeurd. Omdat het om een
nieuwe controleaanpak gaat, heeft het RSVZ
beslist 2019 als een opstartjaar te beschouwen
en in twee fasen te werken:

246 E-clipz is een database die de loopbaangegevens voor elke zelfstandige verzamelt en bewaart, d.w.z. alle activiteitskwartalen of gelijkgestelde periodes die in aanmerking moeten worden genomen voor de toekenning en de
berekening van het pensioen, en de kwartalen die niet geldig zijn voor de toekenning en de berekening van het
pensioen.
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Aanbevelingen uit het Boek 2017 (p.163-166)

Stand van zaken op 26 juni 2019
•

•

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

1 fase (maart-juni 2019): er zullen zes proefaudits worden uitgevoerd in alle fondsen.
Het gaat om audits met betrekking tot mantelzorgers, kraamverzorgenden, beginnende zelfstandigen, studenten-zelfstandigen,
regularisaties en inningen in beraad.
2e fase (juli-december 2019): het auditplan
werd op 20 juni 2019 ter goedkeuring aan het
Toezichtscomité voorgelegd. De volgende
thema’s werden in aanmerking genomen: de
vermindering van de voorlopige bijdragen op
basis van objectieve elementen en de debetsaldi. Die audits zouden moeten worden uitgevoerd in alle socialeverzekeringsfondsen.
e

Het RSVZ wijst erop dat het proces van toekenning en berekening van de pensioenen in zijn
huidige vorm bij de dienst Pensioenen van het
RSVZ een fase voor de verificatie van de pensioenbeslissing bevat. Die verplichte fase wordt
uitgevoerd door een verificateur die een andere
medewerker moet zijn dan de dossierbeheerder
die de beslissing heeft genomen die moet worden geverifieerd.

Volgens het Rekenhof zijn die controles noodzakelijk om de doeltreffendheid van de processen
en de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens te
evalueren in termen van resultaten.
3. De transfer van de inspectiedienst van de
directie-generaal Zelfstandigen naar het RSVZ
op 1 januari 2019 moet het toezicht op de socialeverzekeringsfondsen verbeteren door onder
meer synergieën te ontwikkelen tussen de pensioendienst van het RSVZ en de inspectiedienst
die toezicht houdt op de fondsen.

Het RSVZ wijst erop dat de minister die belast
is met het sociaal statuut van zelfstandigen verantwoordelijk is voor de controle op de socialeverzekeringsfondsen. Hij doet een beroep op
twee diensten die specifiek daartoe bij het RSVZ
zijn opgericht: de dienst Externe Audit en het
Toezichtscomité Externe audit.

Er moeten echter juridische, organisatorische of
ethische hinderpalen worden weggenomen om
de onafhankelijkheid en de kwaliteit te waarborgen van de controle op de socialeverzekeringsfondsen.

Het feit dat het RSVZ die nieuwe bevoegdheid
is toegekend aan een specifiek intern opgerichte
dienst vormt een eerste waarborg dat die dienst
volledig onafhankelijk kan werken.
Het toezichtscomité hangt bovendien rechtstreeks af van de minister die bevoegd is voor het
zelfstandigenstatuut. Het staat dus los van het
beheerscomité van het RSVZ waarin vertegenwoordigers van de socialeverzekeringsfondsen
zetelen. Dat is een belangrijke waarborg voor
een kwaliteitsvolle en volledig onafhankelijke
controle van de socialeverzekeringsfondsen. Het
toezichtscomité bestaat uit de regeringscommissarissen bij het RSVZ en uit twee onafhankelijke deskundigen inzake audit die bij het comité
Interne Audit van het RSVZ zijn geïnstalleerd.
Het toezichtscomité moet erover waken dat de
medewerkers van de dienst Externe Audit onafhankelijk, zonder externe druk, kunnen werken
en dat ze toegang hebben tot alle informatie die
ze voor hun taken nodig hebben.
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FPD: betaling van
overheidspensioenen aan
begunstigden die in het
buitenland verblijven –
preventie en opsporing van
onterechte betalingen
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid (p. 123-131) onderzocht het Rekenhof de betaling van overheidspensioenen door de Federale Pensioendienst aan begunstigden die in het
buitenland verblijven. In het kader van de integratie van de Pensioendienst voor de Overheidssector en de Rijksdienst voor Pensioenen, werd de procedure geharmoniseerd met de
procedure voor de werknemerspensioenen.
In dit Boek gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen
op 31 mei 2019.
Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 130-131)
1. Het levensbewijs is een essentieel document
voor de betaling van pensioenen. Het Rekenhof verzoekt de FPD dan ook levensbewijzen
die specifieke risico’s inhouden nauwkeuriger
te onderzoeken, onder meer de levensbewijzen
van gepensioneerden bij wie er in het dossier al
sprake was van problemen (opschorting en hervatting van de betalingen enz.).

Stand van zaken op 31 mei 2019
1. De FPD wijst erop dat het levensbewijs wordt
gecontroleerd bij ontvangst. Als de betaling van
het pensioen al geruime tijd was opgeschort,
wordt extra aandacht besteed aan die controle.
In geval van een wijziging van adres of van bankgegevens, worden de gegevens gecontroleerd
zonder dat daaraan extra aandacht wordt geschonken. De FPD gaat ervan uit dat de bankrekening wordt gecontroleerd door de betrokken
bank.
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Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 130-131)
2. Het Rekenhof beveelt aan instructies uit te
werken voor interne controle om te garanderen
dat de elektronische gegevens die maandelijks
binnenkomen in het kader van het project van
elektronische uitwisseling (BEX), correct worden verwerkt. In zijn antwoord wijst de FPD erop
dat een interne controle op de vergelijking van
de overgezonden gegevens van overlijdens en
de status ‘stopgezet’ van de betalingen het inderdaad mogelijk zou maken na te gaan of de
verificatie van de overgezonden gegevens werd
uitgevoerd of nog lopende is.

Stand van zaken op 31 mei 2019
De FPD onderscheidt drie gevallen waarin overlijdensgegevens moeten worden verwerkt die
kunnen worden verkregen via BEX:
1. De overlijdensgegevens zijn beschikbaar via
BEX, worden verwerkt door de FPD en de betaling van het pensioen wordt stopgezet. Tot
nu toe is dit proces altijd correct verlopen.
2. D
 e overlijdensgegevens zijn niet beschikbaar
in BEX. In principe betekent dit dat de persoon
leeft. De FPD erkent echter dat de dienst het
uitwisselingssysteem BEX in bepaalde gevallen niet of foutief heeft geraadpleegd. In dat
geval wordt het overlijden niet geregistreerd
en lopen de betalingen door tot het dossier
opnieuw wordt onderzocht.
3. De dossiers met de status ‘stopgezet’ waarvoor de betalingen werden onderbroken
omdat een levensbewijs ontbreekt of er een
schrapping is in de registers van de burgerlijke
stand, maar waarvoor het overlijden niet officieel werd meegedeeld (via BEX of op een
andere manier).
De FPD heeft geen internebeheersingsprocedure ingevoerd om de overgezonden overlijdensgegevens te vergelijken met de status ‘stopgezet’ van de betalingen. Aan de hand daarvan
zou nochtans kunnen worden nagegaan of de
bezorgde gegevens werden of worden geverifieerd.
De FPD heeft aangegeven die procedure in
2019 te zullen definiëren.

3. Het Rekenhof pleit er ook voor na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de elektronische
uitwisseling van sociale gegevens uit te breiden
tot landen waarmee België bilaterale akkoorden heeft gesloten inzake sociale zekerheid. Die
uitbreiding zou de kwaliteit van de gegevens
waarborgen en het aantal papieren levensbewijzen verminderen. In zijn antwoord geeft de FPD
aan te zullen onderzoeken of het wenselijk is die
uitwisseling uit te breiden. De FPD is echter van
mening dat de organisatie van die uitwisselingen
niet alleen technische moeilijkheden, maar ook
aanzienlijke kosten met zich zal meebrengen,
terwijl het terugverdieneffect gering zal zijn.

De FPD geeft aan dat de gegevensuitwisseling
via BEX momenteel niet kan worden uitgebreid
naar andere landen. Er wordt voorrang gegeven
aan de tijdige en correcte betaling van de pensioenen.
De FPD preciseert echter dat het project EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information) verplicht werd voor alle Europese landen
en parallel wordt ontwikkeld. Hoewel het uitwisseling van individuele gegevens betreft en niet
van grote gegevensstromen, zullen de overlijdensgegevens ook via deze weg kunnen worden
meegedeeld.
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Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 130-131)
4.Wat de pensioenen betreft die op buitenlandse rekeningen worden betaald, beveelt het
Rekenhof aan die betalingen te beperken tot financiële instellingen die bereid zijn om ten aanzien van de FPD dezelfde verbintenissen inzake
verantwoordelijkheid en het terugstorten van
onterechte betalingen aan te gaan als die waarin
op het vlak van de arbeidsongevallen is voorzien
voor Fedris. In zijn antwoord kondigt de FPD aan
die koers te zullen onderzoeken. De dienst geeft
te kennen dat er onderhandelingen lopen met
Febelfin om onterechte betalingen te voorkomen en schulden na overlijdens terug te vorderen. De FPD onderzoekt bovendien of het mogelijk is notarissen in te schakelen om bepaalde
schulden van de nalatenschap terug te vorderen.

Stand van zaken op 31 mei 2019
De FPD wijst erop dat een werkgroep de ontwerpovereenkomst moet onderzoeken die de
akkoorden bundelt over de betaling van de pensioenen uit de diverse stelsels en over het terugstorten van onterechte betalingen op Belgische
bankrekeningen. Beide partijen (de FPD en de
banken) zijn op de hoogte van de grondbeginselen. De werkgroep zet zijn activiteiten voort om
aan de minister van Pensioenen een reglementswijziging te kunnen voorstellen. Binnen deze
context zijn onderhandelingen met Febelfin gepland.
De werkgroep zal ook de inhoud analyseren van
de overeenkomst met Fedris over buitenlandse
bankrekeningen en –instellingen. De FPD benadrukt echter dat die laatste niet altijd bereid zijn
om verificatieverbintenissen te ondertekenen.
Vanaf 2019 vallen de pensioenen die op buitenlandse rekeningen worden betaald ook onder
het principe Best Effort247 dat werd afgesproken
met BNP Paribas Fortis.
De invordering van sommige successieschulden
via notarissen wordt voorbereid.

247 Volgens het principe Best Effort stort BNP Paribas Fortis niet langer de onterechte betalingen terug, maar ontvangt het een bonus-malus ter compensatie van de inspanningen die het levert op het vlak van terugvordering.
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FPD: informatieverstrekking
aan de burger
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid (p. 133-142) publiceerde het Rekenhof een audit
over de informatieverstrekking aan burgers die gepensioneerd zijn of weldra met pensioen
gaan, via de verschillende communicatiekanalen van de Federale Pensioendienst (FPD).
De belangrijkste communicatiekanalen zijn de website van de FPD, de website MyPension.
be, de Pensioenlijn die telefonisch te bereiken is op het nummer 1765, en de permanenties
in de pensioenpunten. Binnen de hervorming van de pensioensector is het voor de FPD
de uitdaging om volledige informatie te kunnen aanbieden over de verschillende stelsels:
werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.
In dit Boek gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen op
31 mei 2019.
Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 133-142)
1. De FPD organiseert pensioenpunten. In
sommige regionale kantoren moeten burgers
soms lang wachten om een afspraak te kunnen
maken, vooral als het een overheidspensioen
betreft. Bovendien worden de pensioenpunten
in sommige gemeenten door weinig burgers
bezocht. Het Rekenhof beveelt aan komaf te
maken met de vastgestelde inefficiënties.
Daarnaast benadrukt het Rekenhof hoe
belangrijk het is dat er in een pensioenpunt
deskundigen aanwezig zijn voor de drie
pensioenstelsels (of toch minstens voor
de twee stelsels waarvoor de FPD volledig
verantwoordelijk is).

Stand van zaken op 31 mei 2019
De FPD preciseert dat het aantal bezoeken voor
het jaar 2018 (205.629) 6,8 % minder bedraagt
dan in 2017. De dienst is van oordeel dat die
daling wellicht te maken heeft met de online
aangeboden diensten, in het bijzonder de online
publicatie van de raming van het pensioenbedrag
sinds 21 november 2017.
Bovendien werken meer deskundigen in
overheidspensioenen mee in de pensioenpunten.
Daardoor is de wachttijd om een afspraak te
kunnen maken in sommige pensioenpunten
minder lang geworden.
De FPD heeft echter geen structurele
actie ondernomen om iets te doen aan het
problematische bezoekersaantal van sommige
pensioenpunten. De FPD wijst erop dat hij
niettemin het aantal tussenkomsten bij sommige
pensioenpunten heeft weten te beperken.
Ook verduidelijkt de FPD dat het project van
de rationalisering van de pensioenpunten zal
worden voorgelegd aan de volgende regering.
De FPD voegt ook toe dat dankzij automatisering
meer tijd zou moeten kunnen worden besteed
aan de informatieopdracht, om zo efficiënter
tegemoet te komen aan de behoeften van de
burgers.
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Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 133-142)

Stand van zaken op 31 mei 2019

2. Om concrete invulling te geven aan de
verbeteringspistes die werden aangegeven
door de externe consultant die de FPD in
2017 inschakelde, acht het Rekenhof het nuttig
dat de Communicatiedienst zich meer zou
toeleggen op een eenvormig en coherent beheer
van de relatie met de verschillende doelgroepen
van de FPD via alle mogelijke kanalen.

De Communicatiedienst heeft de nieuwe
geïntegreerde website van de FPD mee
ontwikkeld, die eind april 2019 online werd
geplaatst.

3. Begin juni 2018 had de FPD nog geen
bestuursplan 2018 opgesteld. Het Rekenhof
is van oordeel dat er elk jaar een bestuursplan
moet worden opgesteld, zonder de
bestuursovereenkomst 2019-2021 af te
wachten, temeer omdat de processen van de
overheidssector erin zouden moeten worden
geïntegreerd.

Het bestuursplan 2018 werd gepubliceerd.
Het bestuursplan 2019 werd opgemaakt,
maar moet nog worden goedgekeurd door het
management.

4. Voor sommige kanalen is er nog geen
performantie-indicator (KPI) bepaald, of is
er enkel een indicator voor het stelsel van de
werknemers. Het Rekenhof beveelt aan dat de
FPD elke vorm van interactie met alle burgers
(zowel werknemers als ambtenaren) opvolgt aan
de hand van voldoende en passende indicatoren.
De FPD zou bepaalde aspecten van de
dienstverlening moeten bijschaven, zoals de
snelheid waarmee telefonische oproepen
worden beantwoord of de termijn voor
schriftelijke antwoorden op vragen of verzoeken
om een pensioenraming.

In de bijakte bij de bestuursovereenkomst nam
de FPD KPI’s op over de communicatiekanalen.
Voor de KPI’s over de verzending van attesten
en duplicaten en over tijdige schriftelijke
antwoorden ontwikkelde de FPD indicatoren
voor de twee pensioenstelsels: werknemers en
ambtenaren.

Bovendien publiceert de Communicatiedienst
regelmatig thematische nieuwsbrieven op
het intranet om uniform te communiceren
met de doelgroepen: taaltips, adviezen
over begrijpelijkheid, meertalige lijsten
met terminologie die eigen is aan de FPD,
redactietools.

Verder preciseert de FPD dat een bijakte bij
de bestuursovereenkomst 2016-2018 werd
gevoegd voor de periode 2019-2020.

Een andere KPI meet voor hoeveel burgers
het bedrag van het toekomstige pensioen kan
worden geraadpleegd op MyPension.be. Die
indicator werkt voor zowel werknemers als
ambtenaren en ook oor zelfstandigen, voor
zover er gegevens beschikbaar zijn.
Daarnaast voerde de FPD een nieuwe KPI in via de
bijakte bij de bestuursovereenkomst, waarmee
kan worden gemeten hoeveel klachten binnen
tien dagen worden beantwoord. De resultaten
van deze nieuwe KPI worden verwacht in 2019.

5. De FPD zou richtlijnen moeten opstellen
over de manier waarop in het dossier verslag
moet worden uitgebracht over bezoeken en
telefonische contacten.

De FPD heeft geen schriftelijke richtlijnen
uitgewerkt, maar de medewerkers die een
gebruiker ontvangen of de telefoon opnemen,
moeten in een toepassing voor procesbeheer
registreren waarom de gebruiker contact
opneemt en het verstrekte antwoord toevoegen.
Voor de opvolging van de telefonische oproepen
biedt een dienstnota over de AVG bovendien
richtlijnen met betrekking tot de identiteit van
de beller. Die nota preciseert welke informatie
al dan niet telefonisch mag worden meegedeeld
naargelang van de gesprekspartner.
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Aanbevelingen uit het Boek 2018
(p. 133-142)

Stand van zaken op 31 mei 2019

6. Het Rekenhof beveelt aan dat de FPD de Bij het stelsel van de werknemers is de
kwaliteit van de antwoorden en van het verloop correspondentie
in
de
contactcenters
van de interacties nagaat.
onderworpen aan een verificatie. Als het
antwoord foutief, onvolledig of slecht opgesteld
is, worden de medewerkers daarvan op de
hoogte gebracht. De FPD wijst erop dat die
procedure zal worden uitgebreid tot de brieven
in het stelsel van de ambtenaren als dat stelsel in
het Theseos-systeem wordt geïntegreerd tegen
begin 2020.
De FPD beschikt momenteel niet over de nodige
technische telefonietools om de kwaliteit van de
gesprekken te controleren.
Daarnaast preciseert de FPD dat alle
medewerkers van de contactcenters in 2018 en
2019 opleidingen hebben gevolgd om agressie
en stress beter te kunnen opvangen tijdens
telefonische en face to face gesprekken.
7. De evaluaties en risicoanalyses van de
dienstverlening aan de burger door de dienst
Interne Controle, leveren aanbevelingen op die
tot essentiële verbeteringen zouden moeten
leiden. Die aanbevelingen zouden moeten
worden opgenomen in een uitvoeringsplan met
gerichte doelstellingen en specifieke deadlines.

Om de goede werking van zijn processen te
waarborgen, volgt de FPD zijn resultaten op via
KPI’s en risicoanalyses. De opvolging van de KPI’s
en van de risicoanalyses leidt tot aanpassingen
tot verbetering van de processen.
Ingevolge de risicoanalyse bij de contactcenters
in 2017 implementeerde of beoogde de FPD
diverse acties, onder meer:
• De fusie tussen het contactcenter voor
ambtenaren en het contactcenter voor
werknemers kwam er in 2018.
• Er
worden
meer
deskundigen
overheidspensioenen ingeschakeld om
vragen van bezoekers beter te kunnen
beantwoorden.
• De FPD heeft een oproep gelanceerd aan zijn
medewerkers met kennis van vreemde talen
om op vrijwillige basis de contactcenters
te ondersteunen en in te staan voor een
meertalig onthaal.
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FOD Werkgelegenheid: beheer
van de administratieve boeten
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid publiceerde het Rekenhof een opvolgingsaudit
van zijn onderzoek uit 2016 van het beheer door de FOD Werkgelegenheid van de administratieve boeten bij overstredingen van de sociale strafwetgeving. Op 31 mei 2018 ging
het Rekenhof de evolutie na van de beheertermijnen voor dossiers inzake administratieve
boeten.
Het Rekenhof onderzocht de uitvoering van zijn aanbevelingen op 31 mei 2019. Het ging
onder meer na hoe het staat met het personeel en de informatisering van de Directie van de
Administratieve Geldboeten (DAG).
Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 152-153)
1. Ondanks de door de griffie van de DAG getroffen maatregelen blijft de achterstand bij de te
behandelen dossiers groot. De geleidelijke verdwijning van de achterstand gaf bovendien aanleiding tot een groot aantal niet-vervolgingen.
Bijgevolg ligt dat aantal hoger in 2017 (7.333 beslissingen) dan in 2015 (4.886). Die niet-vervolgingen zijn — rechtstreeks of onrechtstreeks —
toe te schrijven aan het administratieve beheer
van 4.444 dossiers. De beslissing om een dossier
te seponeren kan het gevoel van straffeloosheid
bij de overtreders versterken en de werknemers
op het terrein ontmoedigen.

Stand van zaken op 31 mei 2019
Het personeelsbestand van de DAG bleef nagenoeg hetzelfde tegenover 31 mei 2018. De
regering had eind september 2018 nochtans
toestemming gegeven om zeven (statutaire)
Nederlandstalige attachés aan te werven. Hoewel deze aanwervingen prioritair zijn, werden
de betrekkingen nog niet ingevuld. De aanwervingsprocedures zijn aan de gang.

De DAG zette zijn werkzaamheden voort om
de achterstand in te halen door de arbeidsauditoraten de lijst met dossiers te bezorgen die
nog steeds wachten op een advies vanwege het
auditoraat (zie punt 2). Aangezien de laatst opHet Rekenhof beveelt aan personeel toe te ken- gestuurde dossiers recenter zijn, zal deze actie
nen aan de DAG dat in verhouding staat tot het wellicht leiden tot minder verjaringen en meer
personeel van de sociale-inspectiediensten, dat analyses vereisen vanwege de attachés-juristen.
werd versterkt in het kader van de strijd tegen
de sociale fraude. Aldus zouden knelpunten bij
de verwerking van sociale inbreuken kunnen
worden vermeden.
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Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 152-153)
2. Het Rekenhof herinnert aan zijn aanbeveling
van 2016 aan de DAG om de bepalingen van
het Sociaal Strafwetboek toe te passen voor de
termijn waarbinnen de adviezen van de arbeidsauditeurs om niet te vervolgen, moeten worden
ontvangen. De DAG moet uit eigen beweging de
dossiers behandelen waarvoor het auditoraat
geen advies heeft verstrekt binnen zes maanden
na ontvangst van het proces-verbaal over de
vaststelling van de overtreding.

Stand van zaken op 31 mei 2019
De DAG oefent nog steeds niet systematisch zijn
recht uit om administratieve vervolging op te
starten wanneer het Openbaar Ministerie geen
advies om af te zien van vervolging heeft verzonden binnen zes maanden.

Tot augustus 2018 stuurde de DAG de Franstalige arbeidsauditoraten de lijst met dossiers die
sinds acht maanden wachtten op een advies. De
procedure werd echter opgeschort: de inhaalbeweging leidde tot een te grote werklast voor de
De DAG moet ervoor zorgen dat dubbele vervol- auditoraten. In die omstandigheden hebben de
gingen (strafrechtelijk en administratief) wor- Franstalige arbeidsauditoraten ermee gedreigd
den vermeden door het auditoraat eraan te her- de samenwerking stop te zetten.
inneren dat er een administratieve vervolging
Daarnaast stemmen de lijsten met processenkomt als het niet binnen een bepaalde termijn
verbaal die de DAG overzendt, niet overeen
reageert.
met de lijsten van de auditoraten, omdat de
Ingevolge deze aanbeveling besliste de DAG auditeurs de pv’s groeperen om ze te verwerin september 2017 een procedure in te voeren ken. Dat betekent een aanzienlijke hoeveelheid
om de arbeidsauditeurs een herinnering te stu- manueel opzoekingswerk. Om dit euvel op te
ren voor processen-verbaal waarvoor ze na meer lossen, bevat het IT-programma van de DAG
dan acht maanden nog geen advies hebben ge- sinds maart 2019 informatie over de groepering
formuleerd.
van dossiers die de auditoraten toepassen. De
lijsten zullen echter pas opnieuw kunnen worOm de aanzienlijke achterstand weg te werken
den verzonden nadat de DAG heeft onderzocht
bij processen-verbaal waarvoor het auditoraat
welke gegevens moeten worden overgezonden
na verschillende jaren nog geen advies heeft veren wat het beste tijdschema daartoe is. Er werd
strekt, stuurt de DAG ook de lijsten met oudere
geen enkele uitvoeringstermijn meegedeeld.
dossiers naar de auditoraten.
Met betrekking tot de Nederlandstalige dossiers, is de DAG van oordeel dat haar overzendingstermijnen nog te lang zijn (527 dagen) om
dezelfde procedure te kunnen toepassen voor
informatie-uitwisseling met de auditoraten.
De lijsten met dossiers van 2015-2016 waarvoor
nog geen advies werd verstrekt, werden begin
2019 opgestuurd naar het auditoraat, en de DAG
is van plan de lijsten van 2017-2018 begin 2020 te
verzenden.
Sinds mei 2018 kunnen alle arbeidsauditeurs
de processen-verbaal elektronisch raadplegen
(e-consult). Volgens de DAG zouden de auditoraten de pv’s daardoor sneller behandelen. De
verwerkingstermijnen voor de pv’s zouden zijn
afgenomen van 856 dagen tot 222 dagen. Aan
de ontwikkeling van het project e-advies, dat het
mogelijk zou moeten maken adviezen elektronisch te verzenden en dat de FOD Justitie in samenwerking met de DAG moet realiseren, wordt
daarentegen nog steeds gewerkt.
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Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 152-153)

Stand van zaken op 31 mei 2019

3. Het Rekenhof stelt vast dat performante ITtools op zich laten wachten. Die moeten het
nochtans mogelijk maken grip te houden op de
verwerkingstermijnen aan de hand van opvolgingsindicatoren, maar ook om de betaling van
de boetes op te volgen en aldus een doeltreffende en doelmatige verwerking te waarborgen
voor de processen-verbaal van de sociaal inspecteurs. Aangezien die tools niet voorhanden zijn,
beveelt het Rekenhof aan dat de DAG in afwachting ervan bijkomende opvolgingsmaatregelen
zou treffen, zoals maandelijks de uitgevoerde
betalingen onderzoeken.

Er werd een overzichtstabel opgesteld om te
volgen hoe de verwerkingstermijnen voor de
processen-verbaal en de adviezen om af te zien
van vervolging evolueren. De tabel wordt eenmaal per kwartaal opgevolgd.

4. De DAG weet niet met zekerheid of de afbetalingsplannen die worden toegekend aan
werkgevers die de boete niet in één keer kunnen
betalen, worden gevolgd. Het Rekenhof beveelt
de DAG aan een procedure uit te werken om
maandelijks na te gaan of die plannen worden
nageleefd.

In 2018 testte de DAG een lijst die het programma Ginaa genereert en waarmee de afbetalingsplannen konden worden opgevolgd. De DAG
wijst erop dat op basis van die lijst een specifieke
indicator voor de afbetalingsplannen werd geïntegreerd in de overzichtstabel voor de opvolging
van de betalingen (zie punt 3). In afwachting
van een volledig gebruik van de overzichtstabel
worden de afbetalingsplannen echter nog altijd
tweemaal per jaar manueel opgevolgd.

5. Het Rekenhof beveelt de FOD Werkgelegenheid aan om de nodige middelen vrij te maken
om de DAG IT-tools ter beschikking te stellen
waarmee de administratieve geldboeten doeltreffend kunnen worden beheerd.

Op het vlak van informatisering werd sinds
2018 weinig vooruitgang geboekt.

In 2018 werd ook een overzichtstabel opgemaakt
om de betalingen te volgen, maar de procedure
om die op te volgen, moet nog worden opgesteld. Intussen gebeurt de opvolging nog steeds
op basis van het fysieke dossierklassement.
Er werd daarentegen geen enkele maatregel
aangenomen om de dossiers op te volgen die
moeten worden overgezonden aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
(AAII) van de FOD Financiën met het oog op de
invordering van de boeten (met inachtneming
van de termijn van 140 dagen), noch om de invorderingen door de AAII op te volgen (zie punt
5).

Het project e-dossier248 zit in de analysefase. Het
systeem zou volledig geïmplementeerd moeten
zijn tegen december 2021.
Het project rond elektronische uitwisseling met
de politiediensten heeft nog steeds niet tot resultaten geleid.
Ten slotte werd volgens de DAG
sinds maart 2019 geen enkel invorderingsdossier meer overgezonden aan de FOD Financiën
wegens de vertraging bij de uitwerking van de
elektronische gegevensuitwisseling met de
FOD. Volgens de schattingen van de DAG zouden 780 dossiers moeten worden doorgestuurd
naar de FOD Financiën.

248 Dit project moet het mogelijk maken de dossiers volledig elektronisch te beheren; in 2016 legde de DAG reeds een
beschrijving ervan voor aan zijn toezichthoudend minister.
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Aanbevelingen van het Boek 2018
(p. 152-153)
6. Tot slot dringt het Rekenhof erop aan dat de
Adviesraad van het Sociaal Strafrecht het jaarverslag voorlegt dat het Sociaal Strafwetboek
voorschrijft, om de autoriteiten belast met sociale fraude een geïntegreerde tool voor sturing
ter beschikking te stellen.

Stand van zaken op 31 mei 2019
De Adviesraad van het Sociaal Strafrecht heeft
nog geen jaarverslag voorgelegd. De DAG is
van oordeel dat de afronding van het project edossier de uniformering en verzameling van de
nodige gegevens zou kunnen vergemakkelijken.
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RVA: uitkeringen voor volledig
werklozen - voorkomen en
opsporen van onterechte
betalingen
Het Rekenhof heeft in januari 2018 een audit gepubliceerd over het voorkomen en opsporen
van onterechte betalingen van uitkeringen voor volledig werklozen249.
In juni 2019 heeft het Rekenhof geëvalueerd in hoeverre de aanbevelingen uit die audit waren uitgevoerd. Het onderstreept in die context dat de RVA bereid was de aanbevelingen die
hij moest uitvoeren, snel te realiseren.
Aanbevelingen van de initiële audit
(januari 2018)
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Verwerking van de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering
1.

Voorlopige klassementscodes gebruiken voor
dossiers van uitkeringsaanvragen en die definitief en systematisch laten valideren door de
diensten Toelaatbaarheid van de werkloosheidsbureaus.

De administratieve instructie over de verschillende klassementscodes is geactualiseerd in
overleg met de uitbetalingsinstellingen en de
toepassing ervan zal worden geverifieerd na
de publicatie van de herziene instructie. In afwachting zullen de beheerders van het proces
Toelaatbaarheid worden gesensibiliseerd om
die codes goed te gebruiken.

Maandelijkse verificaties van de betalingen van werkloosheidsuitkeringen
2.

Nagaan of een verkorte cyclus haalbaar is om
de betalingen te valideren, bijvoorbeeld door
het aantal indieningen van hetzelfde dossier
en/of de duur van de eerste twee fases van de
cyclus te beperken.

De kwantitatieve en kwalitatieve analyses van
het verificatieproces die de RVA in het kader
van de Business Process Reengineering (BPR)
heeft uitgevoerd, hebben uitgewezen dat de
globale verificatiecyclus zou kunnen worden
verkort. Eind maart 2019 werden voorstellen
tot verkorting en vereenvoudiging van de procedure voorgelegd aan de bevoegde directies.
Het was de bedoeling de reglementaire en
technische aspecten op een vergadering
in juni 2019 aan de uitbetalingsinstellingen
voor te stellen, maar op verzoek van die instellingen werd de vergadering uitgesteld naar
begin september. De RVA wijst erop dat men
nadien zal beginnen met de aanpassing van de
IT-programma’s, zodra de technische migratie
naar de nieuwe servers gerealiseerd is.

249 Rekenhof, Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen, verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2018, 60 p., www.rekenhof.be.
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3.

De RVA ermee belasten enkel de berichten
van wijziging van het rijksregister die een financiële weerslag op de werkloosheidsuitkering hebben of de berichten die bijkomende
informatie vereisen vanwege de werkloze,
door te sturen aan de uitbetalingsinstellingen.

Stand van zaken op 23 juli 2019
De RVA blijft alle notificaties van het rijksregister doorsturen naar de uitbetalingsinstellingen, die nagaan of die notificaties een
financiële weerslag hebben op de uitkering.
De RVA checkt echter of de instellingen wel
degelijk rekening hebben gehouden met de
berichten met financiële weerslag. Sinds november 2018 neemt hij een maandelijkse selectie van notificaties door van werklozen die
uitkeringen krijgen als gezinshoofd of als alleenstaande (de hoogste uitkeringen). De eerste resultaten van de selecties voor het vierde
kwartaal 2018 en het eerste kwartaal 2019 zijn
bevredigend.
Men is begonnen de resultaten van het tweede kwartaal te analyseren.

4.

Zo snel mogelijk de procedure voor de verwerping van de betalingen door de diensten
Verificatie van de werkloosheidsbureaus
doorvoeren indien de uitbetalingsinstellingen:
• het rijksregister niet hebben geraadpleegd bij de indiening van een dossier;
• geen rekening hebben gehouden met het
bericht van de RVA waarin ze verwittigd
worden van een te behandelen notificatie
van het rijksregister.
De regelgeving vervolledigen om te voorzien
in een specifieke boekhoudkundige toewijzing voor die verworpen betalingen, net zoals
voor de andere gevallen van onterechte betalingen die toe te schrijven zijn aan de uitbetalingsinstellingen.

Tegen oktober 2019 zal elke betaling worden
verworpen voor een maand waarvoor een
uitbetalingsinstelling een notificatie van het
rijksregister niet heeft verwerkt.
Het computerprogramma dat de diensten
Verificatie gebruiken, zal de niet-behandelde
notificaties vanaf 1 januari 2019 (referentiemaand) opsporen, zonder in een eerste fase
het bedrag te verwerpen. De uitbetalingsinstellingen ontvangen sinds april 2019 maandelijks de lijst van alle gevallen die werden
gedetecteerd bij de verificatie door de werkloosheidsbureaus. In een tweede fase, na een
evaluatie van drie maanden, zal het programma de bedragen verwerpen. Het Rekenhof
benadrukt dat dat een relevante aanpak is van
de RVA.
De regelgeving werd bovendien aangevuld en
bevat nu een nauwkeurige boekhoudkundige
toewijzing voor die verworpen betalingen via
het ministerieel besluit van 19 maart 2019250,
dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 van kracht geworden is. De uitbetalingsinstellingen zullen die bepalingen vanaf
het boekjaar 2019 moeten toepassen.

250 Ministerieel besluit van 19 maart 2019 tot wijziging van artikel 10 en bijlage 2, artikel 5N2, van het ministerieel
besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen.
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Controle van de niet-toegelaten cumulaties
5.

Ervoor zorgen dat de fase van de raadpleging
van het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA) en van het Pensioenkadaster een blokkerende werking heeft
om de geldigheid van de beslissingen van de
diensten Toelaatbaarheid van de werkloosheidsbureaus te waarborgen.

De beheerders van het proces Toelaatbaarheid
werden herinnerd aan de richtlijnen over de
verplichte raadpleging van het ARZA en van
het Pensioenkadaster. Eind juni 2019 werd de
analyse van de in te voeren controles om de
medewerkers van de diensten Toelaatbaarheid van de werkloosheidsbureaus te verplichten het ARZA en het Pensioenkadaster te
raadplegen, bezorgd aan de directie ICT van
het hoofdbestuur van de RVA.

6.

Om cumulaties op te sporen met een werknemersinkomen dat niet opspoorbaar is via de
Dimonage-gevens, eveneens gebruik maken
van de gegevens afkomstig van:
• de controle van de beschikbaarheid van
de werkloze voor de Belgische arbeidsmarkt (het Rekenhof beveelt aan informatie afkomstig van de gewestelijke
diensten voor arbeidsbemiddeling te gebruiken, onder meer de gegevens over
sancties bij niet-beschikbaarheid);
• de controle van de IP-adressen die worden gebruikt om in te loggen op de elektronische controlekaart, zodra de RVA de
toelating voor die controle zal hebben gekregen van de Privacycommissie.

Er werd met de gewesten een akkoord gesloten om informatie over de controle van de beschikbaarheid van de werkloze door te sturen.
De gewesten hebben van de KSZ de toelating
gekregen om aan de RVA probleemsituaties
te melden die ze vaststellen bij de controle
van de beschikbaarheid en die een weerslag
kunnen hebben op het recht op uitkeringen.
De overzendingsprocedure is sinds december 2018 operationeel. De RVA heeft bovendien van de KSZ de toelating gekregen om aan
de gewesten de probleemsituaties door te geven die hij heeft vastgesteld bij de verwerking
van de werkloosheidsdossiers en waarvoor (ingevolge de bevoegdheidsoverdracht) de RVA
niet meer bevoegd is om een beslissing tot
uitsluiting te nemen. Begin juli 2019 kregen de
gewestelijke instellingen een ontwerpinstructie en het overzendingsformulier toegezonden om te vragen naar hun advies en eventuele opmerkingen. De reactie van de gewesten
wordt tegen midden augustus verwacht.
Het is de bedoeling dat de overzendingsprocedure in het derde kwartaal 2019 operationeel
is.
Het Rekenhof benadrukt dat met die initiatieven kan worden tegemoetgekomen aan zijn
aanbeveling.
Voordat de RVA de elektronische toepassing
voor het opsporen van cumulaties kan aan passen en een controleprocedure kan uitwerken,
moet hij de toestemming krijgen om de IPadressen te controleren die worden gebruikt
om verbinding te maken met de elektronische
controlekaart. Het beheerscomité heeft in februari 2018 een verdeeld advies geformuleerd
over een ontwerp van koninklijk besluit tot
invoeging van een nieuw artikel 138ter in het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot
wijziging van artikel 139 van dat besluit (niet
alle comitéleden staan positief tegenover de
controle van de IP-adressen). Het dossier werd
voorgelegd aan het kabinet van de minister
van Werk die over de uitvoering ervan moet
beslissen.
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7.

Bepalen op welke uiterste datum de controle- Er werd een voorstel uitgewerkt, maar het
kaarten moeten zijn ingediend.
moet worden verfijnd. Wanneer een uiterste
datum voor de indiening van de controlekaarten wordt ingesteld, impliceert dat immers
dat de verjaringstermijnen die op de uitbetaling van de uitkeringen van toepassing zijn,
moeten worden aangepast en dat de besluitwet van 28 december 1944 dus moet worden
aangepast. Een kortere termijn voor indiening
(en verjaring) vastleggen lijkt bovendien moeilijk aanvaardbaar als de verjaringstermijn voor
terugvorderingen van uitkeringen onveranderd blijft (nu drie jaar of vijf jaar in geval van
fraude). De dienst Werkloosheidsreglementering zal een concreet voorstel voorleggen in de
vergadering van het beheerscomité van september 2019.

8.

Ervoor zorgen dat de fase van de raadpleging
door de diensten Verificatie van elke melding
door de KSZ met gegevens die de controle
van de uitkeringsdagen mogelijk maakt, een
blokkerende werking heeft.

De RVA vindt een dergelijke blokkerende
werking te restrictief. Als de uitkeringen niet
worden verworpen bij de verificatie, wordt de
cumulatie hoe dan ook vastgesteld bij controles a posteriori en worden de ten onrechte
ontvangen uitkeringen teruggevorderd.

Controle van de degressiviteit van de uitkeringen
9.

Reglementaire bepalingen opstellen die
de invoering van de degressiviteit van de
uitkeringen omkaderen, met onder meer
bepalingen die de uitbetalingsinstellingen
verplichten tijdig het nodige te doen om het
beroepsverleden te berekenen.

De RVA heeft herhaaldelijk vergaderd met de
uitbetalingsinstellingen om de problematiek
van de berekening en de actualisering van het
beroepsverleden te onderzoeken. Ze hebben
de situaties met een weerslag besproken en
de manieren en termijnen voor de overzending van de gegevens. Er wordt momenteel
getest of bepaalde voorstellen technisch haalbaar zijn. De voorstellen tot wijziging van de
regelgeving worden momenteel hoofdzakelijk
vertraagd door technische beperkingen.

10. Controleren of de uitbetalingsinstellingen effectief de stappen hebben ondernomen om
het beroepsverleden te berekenen, door de
invoering van een systeem van informatiegaring.

De RVA stelt vast dat de opvolging door de uitbetalingsinstellingen niet altijd het verhoopte
resultaat opleverde.
Na overleg met de uitbetalingsinstellingen
werden de criteria voor de dossierselectie in
de administratieve instructie over de degressiviteit verfijnd. Ter verduidelijking van de
procedure heeft de RVA in maart 2019 ook
schema’s bezorgd die moeten worden gevolgd om het beroepsverleden te berekenen.
In april 2019 werden dossiers onderzocht. Men
is wegens de complexiteit van de materie nog
steeds bezig met de programmering van een
geautomatiseerde opvolging.
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Controle van het bewijs van beschikbaarheid van werklozen voor de arbeidsmarkt
11. Voor betalingen die niet automatisch worden geverifieerd, een controlesignaal creëren
voor de diensten Verificatie opdat ze zouden
nagaan of het attest van inschrijving als werkzoekende wel degelijk in het dossier zit.

De RVA wil een dergelijk controlesignaal invoeren op basis van een analyse van de verschillende situaties die niet automatisch worden gecheckt en van de informatie die in het
dossier van de werkloze moet zitten. Gelet op
de andere prioriteiten (onder meer de migratie
van de huidige programma’s naar de nieuwe
servers) werd die analyse begin juli 2019 gestart en wordt de uitrol ervan beoogd tegen
het einde van het jaar.

Beheer van de administratieve instructies voor de werkloosheidsbureaus
12. De RVA ermee belasten zijn beheer van de
administratieve instructies voor de personeelsleden van de werkloosheidsbureaus te
verbeteren door zijn instructies meer te globaliseren per proces.

De RVA tracht in het kader van de migratie
van zijn toepassingen naar een nieuwe IT-omgeving zijn instructies die momenteel versnipperd zijn, samen te brengen, in samenwerking
met de voornaamste contentproducenten.
De nieuwe boomstructuur per proces zal worden toegepast zodra de nieuwe IT-omgeving
voor de documentatie van de regelgeving en
van de procedures beschikbaar is.

Controle van de kwaliteit van de dossierverwerking door de diensten Toelaatbaarheid en
Verificatie van de werkloosheidsbureaus
13. Om de kwaliteit van de activiteiten van de
diensten Toelaatbaarheid te evalueren, de indicator “toekenningsvoorwaarden” verfijnen
en de door het hoofdkantoor opgespoorde
fouten meedelen aan de werkloosheidsbureaus opdat ze corrigerende maatregelen
kunnen nemen.

De RVA heeft naar aanleiding van een onderzoek vastgesteld dat de werkloosheidsbureaus die indicator niet altijd goed begrijpen.
In juni 2019 werden de beheerders van het
proces Toelaatbaarheid daarom herinnerd aan
de conclusies van dat onderzoek.

14. Om de kwaliteit van de activiteiten van de
diensten Verificatie te evalueren, de automatisch gevalideerde betalingsdossiers effectief
controleren.

In 2018 werd de kwaliteit van de automatische
validatie van de betalingen gecontroleerd.
De resultaten bevestigen dat de onderzochte
dossiers wel degelijk voldeden aan de voorwaarden van een geautomatiseerde verificatie. Dat onderzoek zal opnieuw gebeuren in
2020 of indien nodig vóór enige aanpassing
van het programma voor de verificatie van de
betalingen.

In mei 2019 werd bovendien aan de directie
Werkprocessen gevraagd verplicht een commentaar te laten opnemen bij een fout met
betrekking tot de indicator “toekenningsvoorwaarden”. Dat lijkt op korte termijn haalbaar
te zijn.

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

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