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Dienst voor
Alimentatievorderingen –
Kwaliteit van de behandeling
van aanvragen tot tussenkomst
en doeltreffendheid van de
invordering van vorderingen
Tussen zijn oprichting in 2004 en augustus 2018 verwerkte de DAVO nagenoeg 65.000 dossiers
over alimentatievorderingen. Ongeveer 24.000 daarvan waren nog altijd in behandeling of
invordering in augustus 2018.
Van alle alimentatievorderingen die de dienst beheert, was op 31 december 2018 29,25 %
ingevorderd.
In 2018 stortte de DAVO 29,9 miljoen euro voorschotten. Die hadden betrekking op
18.543 kinderen.
De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) werd in 2004 opgericht als dienst van de FOD
Financiën. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Algemene Administratie Inning en Invordering
(AAII) van de FOD Financiën.
De DAVO streeft twee doelstellingen na:
1. 	burgers bijstaan om de beslissingen te doen toepassen die onderhoudsgeld aan kinderen en ex-echtgenoten toekennen na een scheiding of echtscheiding;
2. 	de armoede die samenhangt met de niet-betaling van de verschuldigde onderhoudsgelden bestrijden door voorschotten toe te kennen. Onderhoudsgelden die niet worden
betaald zijn immers een belangrijke bron van kwetsbaarheid voor de zwakste gezinnen
(in het bijzonder de eenoudergezinnen), aangezien ze daardoor aan het risico op armoede blootstaan.
De DAVO heeft twee opdrachten:
1.	de onderhoudsgelden invorderen door de invorderingsmiddelen van de FOD Financiën
in te zetten (sinds 1 juni 2004);
2. 	voorschotten betalen op onderhoudsgelden ten gunste van kinderen (sinds 1 oktober 2005). De voorschotten worden toegekend per hernieuwbare periode van zes maanden, en de toekenning ervan is onderworpen aan inkomstenvoorwaarden.
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Het Rekenhof analyseerde de werking van de DAVO. Ondanks de ingrijpende wettelijke en organisatorische veranderingen die de dienst heeft ondergaan sinds 2004, zijn er nog steeds een heel
aantal tekortkomingen bij de verwerking van de aanvragen tot tussenkomst die burgers tot de
DAVO richten (1), bij de invordering van de onderhoudsgelden (2), bij het beheer van de betalingen (3), bij de werking van de IT-tools (4) en bij de opvolging en omkadering van de opdrachten
van de DAVO (5).

Behandeling van de aanvragen
De aanvragers hebben vaak moeilijkheden om hun aanvraag tot tussenkomst te vervolledigen,
onder meer om de documenten te verzamelen die bij het formulier moeten worden gevoegd. Een
aanvrager ziet er dikwijls van af de DAVO te vragen om tussen te komen omdat hij geen volledig
dossier kan indienen.
De berekening van de in te vorderen onderhoudsgelden steunt op vele factoren en de nadere
regels ervoor kunnen verschillen van dossier tot dossier. Het beheer van de berekening is niet
geautomatiseerd en de berekeningen worden niet duidelijk en gestructureerd voorgesteld in de
dossiers. Deze werkwijze leidt tot veel administratie, is een potentiële bron van fouten en bemoeilijkt controles. De situatie is des te zorgwekkender omdat de dossiers voortdurend evolueren en daardoor frequente herberekeningen nodig zijn.
Ook de regels voor de vernieuwing van de voorschotten leiden tot veel administratie. De aanvragers moeten immers om de zes maanden aantonen dat zij nog altijd beantwoorden aan de
voorwaarden om voorschotten te krijgen. De DAVO vraagt van hen informatie die hij zelf al heeft
of die hij zou kunnen krijgen bij de bevoegde diensten.

Inning van de vorderingen
De DAVO vordert de onderhoudsgelden die hij beheert, niet in met een geïntegreerde IT-toepassing. De solvabiliteitsonderzoeken, afbetalingsplannen, acties van gedwongen invordering,
de stuitingen van verjaring en de opschortingen van of verzakingen aan invorderingen worden
niet gecentraliseerd. Dat leidt tot inefficiënt beheer en fouten en maakt systematisch controles
onmogelijk. De medewerkers moeten immers Excel-bestanden bijhouden naast met de TPAlimtoepassing waarmee de DAVO-dossiers worden beheerd.
Bij gebrek aan systematische controles zijn de risico’s bij het beheer van de verjaringen bovendien onvoldoende onder controle. Er zijn verliezen voor de Schatkist doordat de voorschotten
niet worden teruggevorderd. Bovendien loopt de Staat het risico veroordeeld te worden tot de
vergoeding van de onderhoudsgerechtigden waarvoor de DAVO de schulden heeft laten verjaren. In zijn antwoord op deze audit wijst de dienst erop dat de verjaringsdatums van de dossiers
werden nagekeken op31 maart 2019. Daarbij detecteerde de dienst 1.233 dossiers met een verjaarde vordering. In totaal was 25.984.898,09 euro verjaard.
De DAVO slaagt er de voorbije jaren weliswaar in meer onderhoudsgelden in te vorderen, maar
de gecumuleerde invorderingsgraad blijft beperkt (29,25 % op 31 december 2018), onder meer
doordat veel onderhoudsplichtigen insolvabel zijn.
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Beheer van de betalingen
De wettelijke toerekeningsvolgorde van de sommen die de DAVO invordert, benadeelt de onderhoudsgerechtigden. Ze strookt niet met de doelstelling om hen te hulp te komen. In bepaalde
gevallen past de administratie die volgorde daarom niet toe om de rechten van de gerechtigden
te vrijwaren. Het project van de FOD Financiën om de methode First In First Out toe te passen
voor de aanzuivering van alle fiscale en niet-fiscale schulden, waarbij voorrang wordt gegeven
aan de oudste schulden, zou bovendien niet garanderen dat de doelstelling wordt bereikt, namelijk onderhoudsgerechtigden helpen.
De DAVO heeft het risico dat ingevorderde sommen foutief worden toegerekend, onvoldoende
in de hand. Foutieve toerekeningen komen vaak voor en leiden tot tijdrovende rechtzettingen.
Tot slot staan een heel aantal betalingen on hold op de DAVO-rekening. Ze moeten manueel
worden verwerkt om de betrokkenen te kunnen identificeren en om ze correct te kunnen toerekenen. Ondanks de geleverde inspanningen blijft het bedrag ervan hoog (2,3 miljoen euro op
31 december 2018). Dat leidt tot vertragingen bij de terugbetaling van sommige onderhoudsgerechtigden en tot fouten bij de berekening van de schuld in sommige dossiers. Dat kan dan weer
invorderingen van onverschuldigde bedragen met zich meebrengen.

IT-tools
De IT-tools van de DAVO gebruiken verouderde technologie. Ze zijn niet echt bijgewerkt sinds
2003.
De software werkt heel stroef. De functionaliteiten zijn ontoereikend om goed tegemoet te komen aan de behoeften van de medewerkers. Zo worden de invorderingstaken niet ondersteund
en worden ze uitgevoerd aan de hand van Excel-rekenbladen. Bovendien omvatten de tools geen
automatische schuldberekening.
De toepassing TPAlim kent veel technische problemen waardoor ze regelmatig onbeschikbaar is
of waardoor medewerkers een deel van hun werkzaamheden opnieuw moeten doen.
Deze tekortkomingen en disfuncties op het vlak van IT zorgen voor een aanzienlijke werklast en
leiden tot fouten bij de dossierverwerking. Sinds 2007 worden nieuwe toepassingen geacht de
werkzaamheden van de DAVO te verbeteren. In 2019 zouden meer performante tools moeten
worden ingevoerd.

Opvolging en omkadering van de opdrachten van de DAVO
De opvolgingssystemen van de DAVO zijn onvolledig. Ze bieden niet de relevante en betrouwbare informatie die nodig is om de kwaliteit van de dossierverwerking en de doeltreffendheid van
de invordering van de onderhoudsgelden te beoordelen. Sommige gegevens die van belang zijn
om de DAVO-activiteiten op te volgen en om een relevante strategie uit te werken, worden niet
verzameld.
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De internebeheersingsprocedures zijn ontoereikend. Ze waarborgen niet dat de risico’s onder
controle zijn (gelijke behandeling, toerekening van bedragen, stuiting van de verjaring of berekening van de schuld, enz.).
De wet bepaalt dat jaarlijks een evaluatie moet worden gepubliceerd van de werking van de
DAVO. Sinds 2011 werd echter geen enkel evaluatieverslag meer voorgelegd. Dat is in strijd met
de wet en ontzegt de administratie, de minister en het parlement een belangrijk aansturingsinstrument. Regelmatige en actuele evaluaties uitvoeren is des te belangrijker omdat de DAVO de
voorbije jaren ingrijpende wettelijke en organisatorische veranderingen heeft ondergaan.

Aanbevelingen
Het Rekenhof doet de volgende aanbevelingen:
• het onderhoudsgeld automatisch berekenen via een toepassing om fouten te vermijden en
het werk van de medewerkers te vergemakkelijken;
• voor de initiële aanvraag en voor de vernieuwingen van de voorschotten op onderhoudsgelden, onderzoeken hoe de procedures kunnen worden vereenvoudigd door rechtstreeks de
nodige informatie bij de bevoegde administraties op te vragen zonder daarvoor systematisch
een beroep te doen op de aanvragers;
• zorgen voor een geïntegreerd en geïnformatiseerd beheer van de invorderingstaken (solvabiliteitsonderzoeken, afbetalingsplannen, acties van gedwongen invordering, opvolging van
de verjaringen, opschorten van de invordering en ervan afzien) om enerzijds de mogelijkheid
te bieden de resultaten van de invorderingsacties gemakkelijk te raadplegen via een heldere
en gestructureerde voorstelling en anderzijds de mogelijkheid te bieden de situatie van een
onderhoudsplichtige in zijn geheel te kunnen opvolgen;
• de verjaringstermijnen van de vorderingen in alle niet-afgesloten dossiers checken en een
systeem van automatische verwittiging invoeren;
• nagaan in welke mate de wettelijke volgorde waarin de DAVO de gerecupereerde bedragen
moet toerekenen en de hoogte van de werkingskosten van de DAVO, de door de wet beoogde
doelstelling kunnen belemmeren, en de wetgeving zo nodig aanpassen;
• de betalingen die on hold staan, aanzuiveren door de betrokkenen te identificeren en de betalingen correct toe te rekenen;
• snel werk maken van geïntegreerde, duurzame en gestructureerde IT-oplossingen voor dossierbeheer, vanaf het moment dat de aanvraag tot tussenkomst van de DAVO wordt ingediend tot de uiteindelijke invordering van het onderhoudsgeld;
• dossiercontroles plannen en realiseren bij de diensten, onder meer over de berekening van
de schuld;
• de DAVO opnemen in de controlehandleiding van de AAII voor niet-fiscale ontvangsten;
• de verplichting naleven om jaarlijks een evaluatieverslag te publiceren.
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Antwoord van de minister en de administratie
In zijn antwoord schrijft de minister het auditverslag van het Rekenhof met aandacht te hebben
geraadpleegd en geen bijkomende opmerkingen te hebben.
De administratie trekt de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof niet in twijfel. Ze
benadrukt dat ze momenteel projecten en hervormingen implementeert om eraan tegemoet te
komen, of dat binnenkort zal doen.
Ze wijst erop dat ze al concrete projecten heeft opgestart om een antwoord te bieden op bepaalde bevindingen. Het gaat onder meer over de ontwikkeling van IT-oplossingen waarmee
alle dossiers in al hun aspecten geïntegreerd kunnen worden verwerkt. Momenteel wordt een
toepassing ontwikkeld die rechtstreeks aan het onlineformulier gekoppeld is. Daarmee zullen
onder meer de verschuldigde bedragen automatisch kunnen worden berekend en de aanvragen
van voorschotten doeltreffender beheerd. De DAVO-schulden zullen worden opgenomen in een
toepassing die de inning en invordering ervan doeltreffender zal maken. Die projecten moeten
worden gefinaliseerd tegen eind 2019.
Voor andere aanbevelingen worden projecten ontworpen die nog moeten worden geconcretiseerd.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Context

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) werd in 2004 opgericht als dienst van de
FOD Financiën1. Hij maakt deel uit van de administratie van de niet-fiscale invordering bij
de Algemene Administratie Inning en Invordering (AAII) van de FOD.
De DAVO streeft twee doelstellingen na: enerzijds burgers bijstaan om de beslissingen toe
te passen die onderhoudsgeld aan kinderen en ex-echtgenoten toekennen na een scheiding
of echtscheiding en anderzijds de armoede bestrijden die samenhangt met de niet-betaling
van de verschuldigde onderhoudsgelden.
Onderhoudsgelden die niet worden betaald zijn immers een belangrijke bron van kwetsbaarheid voor de zwakste gezinnen (in het bijzonder de eenoudergezinnen2), aangezien ze
zodoende aan het risico op armoede blootstaan. Er bestaan weliswaar geen nauwkeurige
cijfers over de niet-betaling van de onderhoudsgelden, maar de studies hierover schatten
dat tussen 13 % en 40 % van de gezinnen die recht hebben op onderhoudsgeld, ermee te
kampen hebben3.
Vóór de oprichting van de DAVO in 2004 kenden de OCMW’s voorschotten op onderhoudsgelden toe en vorderden ze de verschuldigde sommen terug4. Het systeem werd echter als
niet erg doeltreffend gezien, onder meer door de heel kleine percentages van de voorgeschoten sommen die werden teruggevorderd (6 % in 2000)5.

1

2

3

4

5

Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, gewijzigd door de programmawetten van 5 augustus 2003, 22 december 2003, 11 juli 2005 en 1 juli 2016 evenals door de
wetten van 20 juli 2005, 12 mei 2014 en 26 maart 2018.
In België lopen eenoudergezinnen een veel hoger risico op armoede (41,4 %) dan het gemiddelde van de bevolking
(15,5 %). Zo is het risico vijf keer hoger dan in een gezin van twee volwassenen met twee kinderen (8,2 %). Bron:
FOD Economie, Statistics Belgium, Geharmoniseerde Europese enquête naar inkomsten en levensomstandigheden
SILC 2016 (Statistics on Income and Living Conditions), https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoedeen-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting.
Zie B. Bawin & J. Van Houtte, Socio-economische problematiek van de onderhoudsverplichtingen in België, Université
de Liège en Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, 1990; Koning Boudewijnstichting, C. Vassart, De
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor armoedebestrijding bij vrouwen?, juni 2011; FOD
Financiën, J. Pacolet & F. De Wispelaere, Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de Dienst
voor Alimentatievorderingen, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven (HIVA), 2012; La
ligue des familles, Service Études et Action politique, La santé financière du Secal en 2017, Brussel, maart 2017.
Met als tweede lijn de steun van de administratie van de btw, de registratie en de domeinen (wet van 8 mei 1989 tot
wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat
het verlenen van voorschotten op het invorderen van de onderhoudsgelden betreft).
M.-T. Coenen, La création du service fédéral des créances alimentaires. Histoire d’une revendication, Wekelijkse
nieuwsbrief van het CRISP, 2004/16, p. 74.
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De DAVO werd opgericht na een belangrijk pleidooi van de gezinsverenigingen en de feministische bewegingen en is het resultaat van verschillende wetgevende initiatieven. De
oprichting heeft tot doel de instrumenten die de FOD Financiën heeft om de schuldvorderingen van de Staat in te vorderen, ten dienste te stellen van de onderhoudsgerechtigden.
Sinds de oprichting van de DAVO zijn er heel wat parlementaire vragen en initiatieven over
de dienst geweest. Ook de maatschappij heeft veel aandacht voor die dienst.
De DAVO heeft ongeveer 65.000 dossiers behandeld tussen zijn oprichting in 2004 en augustus 2018. Op 31 december 2018 bedroeg het gecumuleerde percentage terugvorderingen
die de DAVO beheert 29,25 % (177 miljoen euro op 428 miljoen euro). In 2018 werd 29,9 miljoen euro aan voorschotten gestort voor 18.543 kinderen.

1.2

Audit van het Rekenhof

1.2.1 Audit van 2009
Het Rekenhof publiceerde in zijn 166e Boek6 in 2009 een audit van de Dienst voor Alimentatievorderingen van de FOD Financiën.
Het stelde daarin vast dat de omkaderings- en internecontrolemaatregelen die bij de DAVO
werden ingevoerd, niet de mogelijkheid boden constant na te gaan of enerzijds de voorschotten op onderhoudsgelden op wettelijke basis worden toegekend en anderzijds of al die
voorschotten en onderhoudsgelden worden ingevorderd.
Het formuleerde de aanbeveling maatregelen te nemen op het vlak van de informatica, de
interne beheersing, de opleiding van de beheerders en de opvolging van de invordering om
een uniforme behandeling van de onderhoudsgerechtigden en de onderhoudsplichtigen te
kunnen garanderen. Het beval ook aan ervoor te zorgen dat de financiële staten volledig en
transparanter zouden zijn. De financiële staten konden toen immers niet worden gebruikt
als beheersinstrument.
1.2.2 Reikwijdte van de audit, onderzoeksvragen en structuur van het verslag
Het Rekenhof rapporteert in dit verslag over een audit die het heeft uitgevoerd van oktober 2017 tot oktober 2018. In dit verslag onderzoekt het de werking van de diensten die zijn
belast met de opdrachten van de DAVO bij de Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering (AAII) van de FOD Financiën.

6

Rekenhof, “FOD Financiën – Financiële audit van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)”, 166 e Boek,
Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2009, p. 704-733,
www.rekenhof.be.
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De audit van het Rekenhof was opgebouwd rond de volgende vier vragen:
1. 	Worden de aanvragen die aan de DAVO worden gericht (het luik Intake) doeltreffend en in overeenstemming met de regelgeving behandeld?
2. 	Gebeuren de invordering van de schulden en de boeking van de ingevorderde
bedragen doeltreffend en in overeenstemming met de wetgeving?
3. 	Beschikken de DAVO-diensten over instrumenten om de dossiers doeltreffend te
kunnen beheren?
4. 	Wordt de realisatie van de DAVO-taken doeltreffend omkaderd door de aansturings- en opvolgingsmechanismen?
Dit verslag onderzoekt de werking van de DAVO (hoofdstuk 2), de processen voor de behandeling van de dossiers (hoofdstuk 3), voor de invordering van onderhoudsgelden (hoofdstuk
4) en voor het beheer van de betalingen (hoofdstuk 5). Vervolgens evalueert het hoe doeltreffend de IT-tools van de DAVO zijn (hoofdstuk 6) en gaat het na of de bestaande aansturing en opvolging de activiteiten van de DAVO doeltreffend omkaderen (hoofdstuk 7).
De audit onderzoekt niet de kwaliteit van de financiële staten en de budgettaire ramingen7,
en evenmin de impact van de DAVO inzake armoedebestrijding.
1.2.3 Auditmethode
De auditbevindingen berusten op:
•

•
•
•
•

7

een onderzoek van:
o	de wetteksten die de DAVO omkaderen;
o	de administratieve documenten van de FOD Financiën (onderrichtingen, administratieve richtlijnen (Mailing Offices), Business Case van de IT-projecten, administratieve beslissingen enz.);
o
de parlementaire vragen en antwoorden in verband met de DAVO;
o	de statistische en administratieve gegevens uit de tools voor aansturing en omkadering van de DAVO;
o	de wetenschappelijke verslagen en artikelen over de niet-betaling van de onderhoudsgelden;
een analyse ter plaatse van een selectie van 60 dossiers van de DAVO;
een onderzoek van de database van de dossiers van de DAVO;
gesprekken met de operationele diensten van verschillende kantoren van de DAVO;
gesprekken met de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Inning en
de Invordering (AAII) van de FOD Financiën.

Het Rekenhof heeft opmerkingen geformuleerd bij die financiële staten en budgettaire ramingen in het kader van
zijn onderzoek van de algemene uitgavenbegroting voor de jaren 2006 tot 2018.
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1.2.4 Tijdschema van de audit

4 oktober 2017

Aankondiging van de audit aan de minister van Financiën en aan de
voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

Oktober 2017 –
oktober 2018

Auditwerkzaamheden

27 februari 2019

Verzending van het ontwerpverslag aan de administratie en de minister

27 maart 2019

Antwoord van de minister

1 april 2019

Antwoord van de administratie

5 april 2019

Het Rekenhof vraagt preciseringen aan de administratie

9 mei 2019

De administratie bezorgt de gevraagde preciseringen
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Hoofdstuk 2

Opdrachten en organisatie van
de DAVO
2.1

Tussenkomsten van de DAVO

2.1.1 Opdrachten van de DAVO
De DAVO heeft twee opdrachten, namelijk onbetaalde onderhoudsgelden invorderen (sinds
1 juni 2004) en voorschotten betalen op onderhoudsgelden die zijn verschuldigd aan kinderen8 (sinds 1 oktober 2005).
In dat kader komt de DAVO tussenbeide voor de invordering van:
•
•
•

de onderhoudsgelden die niet werden betaald (achterstallen);
het onderhoudsgeld dat op vervaldag komt (te vervallen);
de voorschotten die hij heeft betaald op onderhoudsgelden verschuldigd aan kinderen.

De DAVO treedt niet automatisch op, maar op aanvraag van de onderhoudsgerechtigde.
2.1.2 Voorwaarden voor de tussenkomst
De wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen
binnen de FOD Financiën (DAVO-wet) bepaalt de voorwaarden die vervuld moeten zijn om
een tussenkomst van de DAVO te krijgen. Ze preciseert ook de regels voor die tussenkomst.
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om onbetaalde onderhoudsgelden (achterstallen en te vervallen onderhoudsgelden) in te vorderen die verschuldigd zijn aan de exechtgenoot en/of de kinderen:
•
•

•

De onderhoudsgerechtigde moet in België gedomicilieerd zijn.
De onderhoudsgerechtigde moet bij zijn vraag om tussenkomst het origineel van de uitvoerbare titel voegen (gerechtelijke beslissing of notariële akte) die het onderhoudsgeld
vastlegt of wijzigt.
Het onderhoudsgeld moet in de twaalf maanden vóór de aanvraag tot tussenkomst
tweemaal, geheel of gedeeltelijk, onbetaald gebleven zijn.

De voorwaarden die moeten worden vervuld om in aanmerking te komen voor voorschotten op het onderhoudsgeld dat is verschuldigd aan kinderen worden in punt 3.4.1 in detail
belicht.

8

Er moeten alleen voorschotten worden betaald voor onderhoudsgelden die aan kinderen verschuldigd zijn. Er worden geen voorschotten betaald voor onderhoudsgelden die aan de echtgenoot of ex-echtgenoot verschuldigd zijn.
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Voor de aanvragen tot tussenkomst die vóór 1 januari 2015 werden ingediend, moeten de
onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige bijdragen aan de werkingskosten van de
DAVO. Voor de aanvragen die sinds 1 januari 2015 werden ingediend, moet enkel de onderhoudsplichtige de werkingskosten van de DAVO betalen.
2.1.3
2.1.3 Behandeling
Behandelingvan
vande
deaanvraag
aanvraagtot
tottussenkomst
tussenkomst
1
Aanvraag tot
tussenkomst via
formulier
Begeleiding van de
aanvrager

De aanvrager dient zijn aanvraag in via het formulier dat
kan worden gedownload op www.secal.belgium.be of dat
beschikbaar is bij de Intake-diensten (die de tussenkomst
toekennen of weigeren) van de DAVO in de 12 bevoegde
kantoren (11 infocentra van de FOD Financiën + kantoor voor
niet-fiscale invordering van Eupen). Hij kan zijn aanvraag
online invullen. De medewerkers van de Intake-dienst van de
DAVO helpen de aanvragers bij het samenstellen van hun
dossier.

Analyse van de
aanvraag en
berekening van
het
onderhoudsgeld

Een medewerker van de DAVO onderzoekt de aanvraag
(formulier en vereiste verantwoordingsstukken) en voert deze
in in TPAlim, het beheerprogramma voor de dossiers van
onderhoudsgeld. Indien nodig vraagt hij de ontbrekende
informatie of documenten aan de aanvrager.

2

Zodra hij alle documenten heeft, beslist hij of de aanvraag
ontvankelijk is. Indien wel, berekent hij het bedrag van de
alimentatievordering dat moet worden geïnd bij de
onderhoudsplichtige (onderhoudsgeld en achterstallen) en
bepaalt hij het eventueel toe te kennen voorschot.

3
Volledig dossier –
Versturen van het
voorstel van
mandaat

TPAlim genereert automatisch een voorstel van mandaat
dat aan de aanvrager wordt verstuurd. De DAVO treedt
immers
op
namens
en
voor
rekening
van
de
onderhoudsgerechtigde. Als de DAVO voorschotten stort,
treedt hij in de rechten van de schuldeiser ten belope van het
voorgeschoten bedrag.
De aanvrager heeft één maand de tijd om het
mandaatvoorstel ondertekend terug te sturen. Indien hij het
niet terugstuurt, krijgt hij van de DAVO een herinnering. Dan
heeft hij een extra maand tijd om het voorstel ondertekend
terug te sturen.
Indien de aanvrager na die herinnering niet reageert, wordt
de procedure in principe afgesloten en komt de DAVO niet
tussen.

4
Ondertekend
mandaat
Kennisgeving van
de aanvraag aan de
onderhoudsplichtige

Zodra de DAVO het ondertekende mandaat van de
onderhoudsgerechtigde heeft ontvangen, brengt hij de
onderhoudsplichtige op de hoogte van de aanvraag tot
tussenkomst. Deze heeft 15 dagen tijd om te reageren en de
aanvraag te betwisten (aan de hand van bewijzen).
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5
5

Beslissing tot
tussenkomst van
Beslissing
de DAVO tot
tussenkomst van
de DAVO

De DAVO beslist binnen 30 dagen om tussen te komen op
basis van de reactie van de onderhoudsplichtige en de
Deeventuele
DAVO beslist
binnen
om tussen te komen op
elementen
die30
hijdagen
aanvoert.
basis van de reactie van de onderhoudsplichtige en de
De beslissing
is positief,
dat de DAVO tussenkomt, als
eventuele
elementen
die hijd.w.z.
aanvoert.
de onderhoudsplichtige niet gereageerd heeft of niet heeft
Dekunnen
beslissing
is positief,
d.w.z.
datbetaald
de DAVO
als is
bewijzen
dat de
schuld
is.tussenkomt,
De beslissing
dedeels
onderhoudsplichtige
niet
gereageerd
heeft
of
niet
heeft
positief als de onderhoudsplichtige elementen heeft
kunnen
bewijzen
datverschuldigde
de schuld betaald
De beslissing
verschaft
die het
bedragis.wijzigen
dat in is
het
deels
positief
als de De
onderhoudsplichtige
heeft
mandaat
is vermeld.
beslissing van de elementen
DAVO is negatief
verschaft
die het
bedrag
dat in het
en hij komt
dus verschuldigde
niet tussenbeide
als dewijzigen
onderhoudsplichtige
mandaat
is vermeld.
De verzoek
beslissing
DAVO isniet
negatief
heeft bewezen
dat het
vanvan
de de
aanvrager
gegrond
enwas.
hij komt dus niet tussenbeide als de onderhoudsplichtige
heeft bewezen dat het verzoek van de aanvrager niet gegrond
De dossierbeheerder voert zijn beslissing in TPAlim in tussen
was.
de 15e en de 30e dag volgend op het versturen van de
Dekennisgeving
dossierbeheerder
voert
zijn beslissing in TPAlim
tussen
aan de
onderhoudsplichtige.
Als hijindeze
niet
deinvoert,
15e engenereert
de 30e TPAlim
dag volgend
op het
van de
automatisch
eenversturen
positieve beslissing
kennisgeving
aanvan
de de
onderhoudsplichtige.
Als hijDe
deze
niet
in het voordeel
aanvrager na 30 dagen.
beslissing
invoert,
TPAlim
automatisch
wordt genereert
meegedeeld
aan de
aanvrager.een positieve beslissing
in het voordeel van de aanvrager na 30 dagen. De beslissing
Als de
DAVO beslist
om
niet tussen te komen (negatieve
wordt
meegedeeld
aan de
aanvrager.
beslissing), worden de onderhoudsgerechtigde en de
Als
de DAVO beslist om
niet tussen
te komen
onderhoudsplichtige
hiervan
automatisch
op (negatieve
de hoogte
beslissing),
gebracht. worden de onderhoudsgerechtigde en de
onderhoudsplichtige hiervan automatisch op de hoogte
gebracht.

Rekenhof
op basis
vanDAVO-wet
de DAVO-wet
de op de DAVO
toepasselijke
administratieve
Bron:Bron:
Rekenhof
op basis
van de
en deen
administratieve
richtlijnen
die van
toepassing zijnrichtlijnen
op
deBron:
DAVORekenhof op basis van de DAVO-wet en de op de DAVO toepasselijke administratieve richtlijnen
2.1.4 Invordering
2.1.4
2.1.4Invordering
Invordering
6

6

Ingebrekestelling
en solvabiliteitsIngebrekestelling
onderzoek
en solvabiliteitsonderzoek

7
7

Afbetalingsplan
(eventueel)
Afbetalingsplan
(eventueel)
8

8

Gedwongen
invordering
Gedwongen
invordering

Als de DAVO beslist om tussen te komen (positieve beslissing)
stuurt TPAlim automatisch een ingebrekestelling aan de
Als
de DAVO beslist om tussen te komen (positieve beslissing)
onderhoudsplichtige.
stuurt TPAlim automatisch een ingebrekestelling aan de
Met het verzenden van die ingebrekestelling start de
onderhoudsplichtige.
invorderingsfase. Vanaf de ingebrekestelling lopen de
Met
het verzenden
van de
die
ingebrekestelling
start de
verwijlintresten
en wordt
verjaring
gestuit.
invorderingsfase. Vanaf de ingebrekestelling lopen de
Het dossier wordt
dan inde
handen
gegeven
van de medewerkers
verwijlintresten
en wordt
verjaring
gestuit.
van de invordering.
Het dossier wordt dan in handen gegeven van de medewerkers
Het
invorderingskantoor is het gewestelijk kantoor
van
debevoegde
invordering.
van de AAII van de woonplaats van de onderhoudsplichtige.
Het
invorderingskantoor
het gewestelijk
Alsbevoegde
deze laatste
in het buitenland is
woont,
is kantoor kantoor
Brussel 1
van
AAII vankantoor
de woonplaats
van de onderhoudsplichtige.
hetde
bevoegde
voor niet-fiscale
invordering.
Als deze laatste in het buitenland woont, is kantoor Brussel 1
het
kantoor voor kan
niet-fiscale
invordering.
Debevoegde
onderhoudsplichtige
zijn schuld
volledig betalen of
betalingsfaciliteiten vragen aan de DAVO (afbetalingsplan)
Dedieonderhoudsplichtige
kan
zijn
schuld draagkracht.
volledig betalen of
rekening houden met
zijn
financiële
betalingsfaciliteiten vragen aan de DAVO (afbetalingsplan)
die
rekening
houden met zijn financiële
draagkracht.
Als
de onderhoudsplichtige
niet spontaan
betaalt, start de
DAVO een procedure voor gedwongen invordering op, na een
Als
de onderhoudsplichtige niet spontaan betaalt, start de
solvabiliteitsonderzoek.
DAVO een procedure voor gedwongen invordering op, na een
Hij beschikt over verschillende invorderingsmiddelen
solvabiliteitsonderzoek.
(compensatie via de fiscale balans van de onderhoudsHijplichtige;
beschiktuitvoerend
over verschillende
invorderingsmiddelen
derdenbeslag
of vereenvoudigd uit(compensatie
via de fiscale
balans
van de beslag).
onderhoudsvoerend derdenbeslag,
roerend
en onroerend
plichtige; uitvoerend derdenbeslag of vereenvoudigd uitDie middelen
worden
in detail
belicht beslag).
in hoofdstuk 4
voerend
derdenbeslag,
roerend
en onroerend
Invordering.
Die middelen worden in detail belicht in hoofdstuk 4
Invordering.

Bron: Rekenhof op basis van de DAVO-wet en de administratieve richtlijnen die van toepassing zijn op de
DAVO
Bron:
Rekenhof op basis van de DAVO-wet en de administratieve richtlijnen die van toepassing zijn op de
Bron: Rekenhof op basis van de DAVO-wet en de administratieve richtlijnen die van toepassing zijn op
DAVO
de DAVO

Stopzetting
van de
voor-schotten

•

De onderhoudsplichtige heeft zes opeenvolgende betalingen
van het onderhoudsgeld uitgevoerd en er blijven achterstallen
verschuldigd. In dat geval stopt de DAVO met het betalen van
voorschotten op onderhoudsgeld en de inning of invordering
van de nog te vervallen termijnen van het onderhoudsgeld. Hij
komt daarentegen nog tussenbeide om de achterstallen in te
vorderen.
Het onderhoudsgeld hoeft niet meer te worden betaald
(einde van het recht, nieuw vonnis, overlijden van de
onderhoudsplichtige), maar er blijven nog achterstallen
verschuldigd.

•

4

2

3

•

Zodra de DAVO het ondertekende man
onderhoudsgerechtigde heeft ontvangen, b
onderhoudsplichtige op de hoogte van de
tussenkomst. Deze heeft 15 dagen tijd om te r
aanvraag te betwisten (aan de hand van bewij

De aanvrager ziet af van de tussenkomst van de DAVO9.
De verschuldigde sommen zijn volledig betaald.
De DAVO beslist af te zien van de invordering.

Ondertekend
mandaat
Kennisgeving van
de aanvraag aan de
onderhoudsplichtige

Indien de aanvrager na die herinnering niet r
de procedure in principe afgesloten en komt
tussen.

•
•
•

Volledig dossier –
Versturen van het
voorstel van
mandaat

Gedeeltelijke
stopzetting van
het dossier

De aanvrager heeft één maand de t
mandaatvoorstel ondertekend terug te sturen.
niet terugstuurt, krijgt hij van de DAVO een he
heeft hij een extra maand tijd om het voorst
terug te sturen.

Analyse van de
aanvraag en
berekening van
het
onderhoudsgeld

Aanvraag tot
tussenkomst via
formulier

Volledige
stopzetting van
het dossier

TPAlim genereert automatisch een voorstel
dat aan de aanvrager wordt verstuurd. De
immers
op
namens
en
voor
rekeni
onderhoudsgerechtigde. Als de DAVO voors
treedt hij in de rechten van de schuldeiser ten
voorgeschoten bedrag.

Een medewerker van de DAVO onderzoekt
(formulier en vereiste verantwoordingsstukken)
in in TPAlim, het beheerprogramma voor de
onderhoudsgeld. Indien nodig vraagt hij de
informatie of documenten aan de aanvrager.

Begeleiding van de
aanvrager

Zodra hij alle documenten heeft, beslist hij o
ontvankelijk is. Indien wel, berekent hij het
alimentatievordering dat moet worden g
onderhoudsplichtige (onderhoudsgeld en ach
bepaalt hij het eventueel toe te kennen voorsch

De aanvrager dient zijn aanvraag in via he
kan worden gedownload op www.secal.belgi
beschikbaar is bij de Intake-diensten (die d
toekennen of weigeren) van de DAVO in de
kantoren (11 infocentra van de FOD Financiën
niet-fiscale invordering van Eupen). Hij kan
online invullen. De medewerkers van de Intake
DAVO helpen de aanvragers bij het samens
dossier.

2.1.5 Einde van de tussenkomst van de DAVO

1

2.1.3 Behandeling van de aanvraag tot tussenkomst
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De voorwaarden om recht te hebben op voorschotten zijn
niet meer vervuld (bijvoorbeeld omdat de aanvrager het
inkomensplafond overschrijdt).

Bron: Rekenhof op basis van de DAVO-wet en de administratieve richtlijnen die van toepassing zijn op
de DAVO
2.1.6 Aantal tussenkomsten van de DAVO
Sinds de oprichting van de DAVO in 2004 zijn 64.462 dossiers ingediend en opgenomen
in TPAlim (stand op 6 augustus 2018). Het gaat om dossiers die rechtstreeks bij de DAVO
werden geopend op vraag van de onderhoudsgerechtigden en om dossiers waarvan het beheer (betaling van voorschotten en/of invordering van achterstallen) door de DAVO werd
overgenomen na overdracht ervan door de OCMW’s. Daarbij komen 14.510 dossiers “vorderingen van de Staat”, d.w.z. dossiers waarvoor de tussenkomst van de DAVO beperkt blijft
tot het invorderen van de voorschotten die voordien door de OCMW’s werden betaald en
waarvoor geen link kon worden gelegd met bestaande DAVO-dossiers.
Tussen 2007 en 2017 werden jaarlijks gemiddeld 4.283 dossiers geopend10 en 3.030 dossiers
gesloten in TPAlim. Sinds 2006 stijgt het aantal geopende dossiers lichtjes.

9
Artikel 11, § 1, van de DAVO-wet.
10 In dat cijfer zitten heel wat gevallen waarbij dossiers heropend werden (zie punt 3.2.2).
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Grafiek 1 1– Evolutie
2006-2017
van het
aantal
geopende
dossiers per
jaar per jaar
Grafiek
– Evolutie
2006-2017
van
het aantal
geopende
dossiers

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal geopende dossiers voor tussenkomst, op jaarbasis

Bron:Rekenhof
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Van de 64.462 dossiers die sinds 2004 in TPAlim werden ingevoerd, zijn 23.976 dossiers (37,19%) op 6
Van
de 64.462
dossiers
dieactief
sindsen2004
werden ingevoerd,
waren 23.976 dossiers
11
.
augustus
2018 nog
steeds
zijn in
er TPAlim
40.486 afgesloten
(37,19 %) op 6 augustus 2018 nog steeds actief en waren er 40.486 afgesloten11.
Van de 23.976 actieve dossiers bevinden zich 2.630 dossiers (10,97%) in de fase van de
aanvraagverwerking
21.346 dossiers
(89,03%)
in de
invorderingsfase.
Van
de 23.976 actieve(Intake)
dossiersen
bevinden
zich 2.630
dossiers
(10,97
%) in de fase van de aanvraagverwerking (Intake) en 21.346 dossiers (89,03 %) in de invorderingsfase.
Van de 21.346 dossiers in de invorderingsfase is er in ongeveer de helft van de dossiers (11.043) sprake
van een effectieve betaling van voorschotten. Het gaat om de dossiers waarvoor in juli 2018 een
Van
de 21.346 dossiers in de invorderingsfase is er in ongeveer de helft van de dossiers
voorschot werd betaald. Het aantal dossiers waarvoor effectief voorschotten worden betaald en het
(11.043)
sprake van
een effectieve
van voorschotten. Het gaat om de dossiers waaraantal kinderen
in kwestie
stijgenbetaling
sinds 2006.
voor in juli 2018 een voorschot werd betaald. Het aantal dossiers waarvoor effectief voorschotten worden betaald en het aantal kinderen in kwestie stijgen sinds 2006.

Bij die cijfers moeten 4.392 dossiers schuldvorderingen van de Staat met actieve status en 10.118 afgesloten dossiers
schuldvorderingen van de Staat worden geteld. Een dossier kan worden afgesloten in verschillende situaties (volledige betaling van de
vordering; dossier afgesloten en vervolgens heropend (zie punt 3.2.2); afzien van de schuldvordering).

11

11 Bij die cijfers moeten 4.392 dossiers schuldvorderingen van de Staat met actieve status en 10.118 afgesloten dossiers schuldvorderingen van de Staat worden geteld. Een dossier kan worden afgesloten in verschillende situaties
(volledige betaling van de vordering; dossier afgesloten en vervolgens heropend (zie punt 3.2.2); afzien van de
schuldvordering).
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Grafiek 2 – Evolutie 2006-2018 van het aantal kinderen waarvoor voorschotten op onderhoudsgelden worden betaald

Grafiek 2 – Evolutie 2006-2018 van het aantal kinderen waarvoor voorschotten op onderhoudsgelden worden betaald
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2.2

Organisatiestructuur van de DAVO-diensten
2.2 Organisatiestructuur van de DAVO-diensten

De organisatie van de DAVO is meerdere malen gewijzigd sinds zijn oprichting in 2004. In 2004
werden
zijn diensten
geïntegreerd
de Algemene
vanzijn
de oprichting
Patrimoniumdocumentatie
De organisatie
van
de DAVO isinmeerdere
malenAdministratie
gewijzigd sinds
in 2004. In
(AAPD)
van
de
FOD
Financiën,
en
meer
specifiek
in
de
algemene
directie
van de niet-fiscale
2004 werden de diensten geïntegreerd in de Algemene Administratie van de Patrimoniuminvordering.
Sinds 1(AAPD)
mei 2014van
maakt
de DAVO
deel uit
de specifiek
AlgemeneinAdministratie
de Inning
documentatie
de FOD
Financiën,
envan
meer
de algemenevan
directie
en Invordering (AAII) van de FOD Financiën.
van de niet-fiscale invordering. Sinds 1 mei 2014 maakt de DAVO deel uit van de Algemene
Administratie
vanDAVO
de Inning
Invordering
(AAII) van
de FOD
De organisatie
van de
werden
overigens
meermaals
hervormd
inFinanciën.
het kader van een meer globale

reorganisatie van de AAII, om de efficiëntie te verhogen en de kosten te drukken. Via aanpassingen
van de DAVO
daarnaast meermaals
hervormd
in het kader van een
voor De
de organisatie
specifieke materies
moet werd
deze reorganisatie
de inningsen invorderingsprocessen
van de
verschillende
vorderingen
waarvoor
deAAII,
AAII om
verantwoordelijk
eenvormig
Alstede
beoogde
meer globale
reorganisatie
van de
de efficiëntie teis,verhogen
en maken.
de kosten
drukhervormingen
eenmaal zijn voor
doorgevoerd,
zal ermateries
geen specifieke
dienst
meer zijn de
voor
de opdrachten
ken. Via aanpassingen
de specifieke
moet deze
reorganisatie
inningsen
van de DAVO. Deze opdrachten zullen dan deel uitmaken van generieke processen.
invorderingsprocessen van de verschillende vorderingen waarvoor de AAII verantwoordelijkmoment
is, eenvormig
Als de beoogde
hervormingen
eenmaal
zijnindoorgevoerd,
zal er van
Op het
van de maken.
auditwerkzaamheden
stonden
de volgende
diensten
voor de opdrachten
geen
specifieke
dienst
meer
zijn
voor
de
opdrachten
van
de
DAVO.
Deze
opdrachten
zullen
de DAVO.
dan deel uitmaken van generieke processen.

Op het moment van de audit stonden de volgende diensten in voor de opdrachten van de
DAVO.
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Tabel 1 – B
 eknopte verdeling van de DAVO-taken op het moment van de audit (oktober 2017-2018)

Strategische
aspecten

Niveau

Fases

Taken

Bevoegde diensten

Algemene
directie

De relaties met de politieke
overheid en de stakeholders
beheren
Strategische en conceptuele
beslissingen nemen
De eindverantwoordelijkheid van
de beslissingen dragen

Administrateur Niet-Fiscale
Invordering

1. Indiening
van de aanvraag

De aanvrager helpen bij het
indienen van zijn aanvraag (het
formulier invullen en de vereiste
documenten toevoegen)

2. Verwerking
van de aanvraag

De aanvraag in TPAlim invoeren

Intake (toekenning en
weigering van tussenkomst):
11 infocenters (1 per
provincie) + het kantoor voor
niet-fiscale invordering van
Eupen. Elk kantoor beschikt
over een back office met
DAVO-deskundigen om de
meer technische aanvragen
te behandelen.

Analyseren of de aanvraag
ontvankelijk en volledig is
De schuld berekenen

3. Toekenning
en vernieuwing
van voorschotten

Analyseren of de aanvrager
voldoet aan de voorwaarden
om voorschotten te genieten en
uitspraak doen over de aanvragen

4. Beslissing tot
tussenkomst
van de DAVO

Een voorstel van mandaat ter
ondertekening verzenden aan de
aanvrager en het ondertekende
mandaat in ontvangst nemen

Operationele diensten

De onderhoudsplichtige op de
hoogte brengen van de aanvraag
tot tussenkomst
De eventuele reactie van de
onderhoudsplichtige analyseren
en een beslissing nemen over de
tussenkomst van de DAVO
De beslissing meedelen aan de
aanvrager
De beslissing meedelen aan de
onderhoudsplichtige en hem in
gebreke stellen om zijn schuld te
betalen
5. Invordering
van schulden

Een solvabiliteitsonderzoek naar
de onderhoudsplichtige uitvoeren
Afbetalingsplannen toekennen en
beheren

23 kantoren niet-fiscale
invordering
(vanaf 2020: 15 polyvalente
invorderingsploegen(*))

Acties van gedwongen invordering
voeren
De verjaring van de schulden
beheren
6. Beheer van
de betalingen

De terugbetaalde bedragen
boeken
De wachtrekeningen beheren

23 kantoren nietfiscale invordering en
inningscentrum van de AAII
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Niveau

Fases
Omkadering
van de taken

Taken
Eenvormige en duidelijke
instructies en werkmethodes
opstellen
De praktische uitvoering van de
taken van de Intake-diensten,
de invorderingsdiensten en het
inningscentrum analyseren

Ondersteunende diensten

Opvolging en
aansturing

Key performance indicators
bepalen en de evolutie ervan
opvolgen

• Eigenaar van de
inningsprocessen
voor de taken van de
Intake-diensten en het
inningscentrum
• Eigenaar van de
invorderingsprocessen
voor de taken van de
invorderingsdiensten

Te gelegener tijd de
eventueel noodzakelijke
correctiemaatregelen nemen
IT-ondersteuning

Het onderhoud van de IT-tools
verzekeren
Antwoorden op de vragen en de
IT-problemen van de medewerkers
oplossen

Dienst voor het beheer van
de IT-applicaties en IT-dienst
van de FOD Financiën

Nieuwe functies in de
toepassingen voorstellen en
ontwikkelen
Juridische
ondersteuning

De diensten Intake en Invordering
juridisch advies verstrekken
Geschillenbeheer van de DAVOdossiers

(*)

Bevoegde diensten

Administrateur NietFiscale invordering /
Juridische ondersteuning en
gewestelijke juridische cellen

Controle

Controleren of de taken goed
worden uitgevoerd

Controlediensten van de AAII

Evaluatie
van de DAVO

Elk jaar de werking, de
organisatie, de relevantie, de
doeltreffendheid van de DAVO
en de toepasbaarheid van de wet
evalueren

Evaluatiecommissie van de
DAVO

Dit onderdeel van de organisatorische hervorming (invoering gepland op 1 januari 2018) was nog niet gerealiseerd

op het moment van de audit. Dat zal pas gebeuren als de DAVO-schulden worden geïntegreerd in de First-toepassing
(zie hoofdstuk 6).

Bron: Rekenhof op basis van de documenten van de AAII
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Hoofdstuk 3

Behandeling van de aanvragen
tot tussenkomst
3.1

Indiening van de aanvraag tot tussenkomst

3.1.1 Aanvraagformulier en bijlagen
De aanvragen tot tussenkomst worden via een modelformulier bij de DAVO ingediend, en
sinds juli 2016 kan dat ook elektronisch. De aanvrager moet in hoofdzaak twee documenten
bij zijn formulier voegen:
•

het origineel van de uitvoerbare titel waarin het onderhoudsgeld (de onderhoudsgelden)
wordt (worden) vastgesteld; het voorleggen van die titel is een wettelijke verplichting 12;
Die titel kan een uitvoerbare gerechtelijke beslissing zijn (scheidingsvonnis…) of een
notariële akte. De uitvoerbare titel legt het bedrag en de datum vast vanaf wanneer
het onderhoudsgeld (de onderhoudsgelden) verschuldigd is (zijn). Hij legt een eventueel
bedrag aan achterstallen vast en kan bovendien voorzien in indexeringsregels voor die
bedragen.
Het origineel van de uitvoerbare titel wordt gevraagd om te vermijden dat andere actoren dan de DAVO parallelle invorderingsdemarches doen (deurwaarders, incassobureaus, …) op basis van de titel. De stukken in verband met de kennisgeving of de betekening van de uitvoerbare titel die het onderhoudsgeld vaststelt, moeten eveneens
worden bijgevoegd. Voor online ingevulde formulieren moet het gescande origineel van
de uitvoerbare titel bij de aanvraag worden gevoegd en het origineel moet aan de DAVO
worden bezorgd.

•

een tabel met de achterstallen die de maanden aangeeft waarin die sommen door de
onderhoudsplichtige hadden moeten worden betaald.

Als de aanvrager een voorschot vraagt, moet hij ook een kopie bijvoegen van de loonfiches
of van de bewijsstukken voor de bestaansmiddelen van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan, of op erewoord verklaren dat hij geen inkomen heeft. Voor een gehandicapt kind moet de aanvrager een attest van de handicap voorleggen. Als de onderhoudsgerechtigde waarvoor het voorschot wordt gevraagd, ouder is dan 18 jaar, moet ook worden
bewezen dat hij nog kinderbijslag geniet.
Volgens de dossierbeheerders zijn de aanvragen die bij de DAVO worden ingediend vaak
onvolledig of slecht ingevuld. Het origineel van de uitvoerbare titel voorleggen, doet een

12 Artikel 7 van de DAVO-wet.
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specifiek probleem rijzen. De aanvragers ondervinden om verschillende redenen moeilijkheden om die titel voor te leggen: of ze begrijpen niet welk document ze moeten voorleggen, of ze zijn het kwijt, of het document ligt bij de advocaat of een deurwaarder enz. De
onderhoudsplichtige ziet vaak af van zijn aanvraag tot tussenkomst omdat het soms tijdrovend of duur is om de originele titel opnieuw in bezit te krijgen of een eensluidend afschrift
ervan te verkrijgen. Nagenoeg één dossier op acht dat bij de DAVO wordt ingediend, wordt
zo afgesloten nog vóór een mandaat aan de aanvrager werd verstuurd.
Als er verschillende beslissingen of vonnissen zijn geweest, gebeurt het ook dat de aanvrager niet de laatst uitvoerbare titel aan de DAVO voorlegt, maar een oudere meestal gunstigere beslissing. De DAVO beschikt momenteel niet over de middelen om de geldigheid van
de uitvoerbare titel te checken buiten de informatie die hij van de aanvrager en de onderhoudsplichtige heeft gekregen.
Bovendien volstaat de tabel met de achterstallen die de aanvragers verstrekken over het
algemeen niet. De beheerder moet een nieuwe aanmaken op basis van de informatie van
de aanvrager 13. Hoewel er een model bestaat14, wordt dat praktisch niet gebruikt door de
diensten.
3.1.1.1 Centraal bestand van vonnissen, arresten en akten
Het Rekenhof stelt vast dat het centrale bestand van vonnissen, arresten en akten om onderhoudsgeld toe te kennen, zoals bepaald door een wet van 2014 15, nog steeds niet is gecreëerd. De DAVO zou zijn opdrachten nochtans veel gemakkelijker kunnen uitvoeren als
hij over dat centrale bestand of een gelijkwaardig bestand zou beschikken, aangezien hij
toegang zou krijgen tot authentieke en actuele gegevens. Door die directe toegang tot de
informatie zouden de medewerkers de dossiers onder meer sneller kunnen behandelen. De
DAVO zou kunnen nagaan of de voorgelegde uitvoerbare titel de recentste is. Ideaal zou de
manier waarop die database werkt, ervoor moeten zorgen dat de aanvrager het origineel
van de uitvoerbare titel niet meer aan de DAVO hoeft te bezorgen. Dat zou een grote administratieve vereenvoudiging zijn, naast het feit dat risico’s op fouten worden uitgesloten
wanneer er verschillende vonnissen zijn.
3.1.1.2 Online aanvraag
Sinds juli 2016 kan een aanvraag tot tussenkomst online worden ingediend, maar die mogelijkheid wordt weinig gebruikt. Van de nagenoeg 9.000 dossiers die tussen 1 juli 2016 en
5 september 2018 werden ingevoerd, waren er 718 online aanvragen, d.i. ongeveer 8 %16.
Daar zijn verschillende redenen voor:
•
•
•

De aanvrager weet niet dat hij zijn aanvraag online kan indienen.
De aanvrager heeft geen met internet verbonden IT-apparaat.
De aanvrager heeft geen eID-kaartlezer en kent zijn pincode niet.

13 Deze tabel moet het bedrag van het basisonderhoudsgeld per begunstigde vermelden en de gegevens die nuttig
zijn voor de indexering, de maandelijkse geïndexeerde bedragen en de bedragen en datums van de betalingen die
de onderhoudsplichtige al heeft uitgevoerd. Deze tabel kan op verzoek worden toegezonden aan de onderhoudsplichtige of zijn vertegenwoordiger, of aan een rechter.
14 Bijlagen van de Intake-opleiding die in 2017 werd verstrekt.
15 Artikel 9 van de wet van 12 mei 2014.
16 Het aantal aanvraagformulieren dat online wordt ingediend, stijgt licht jaar na jaar.
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•
•

De aanvrager kan de uitvoerbare titel niet scannen.
De aanvrager ondervindt moeilijkheden om het formulier te begrijpen en in te vullen (te
technische termen, documenten die zijn kwijtgeraakt, …).

Het huidige elektronische formulier vormt overigens niet echt een administratieve vereenvoudiging. Enerzijds moeten de aanvragers toch hun origineel van de uitvoerbare titel
bezorgen en anderzijds moeten de medewerkers de informatie van het formulier invoeren
in de DAVO-toepassing aangezien er geen link is tussen TPAlim en het elektronische formulier.
3.1.2 Toegankelijkheid van de DAVO
Bij de oprichting van de DAVO in 2004 konden onderhoudsgerechtigden terecht in 30 kantoren van de FOD (14 in Wallonië, 14 in Vlaanderen en 2 in Brussel). Sinds de DAVO-diensten in 2014 werden geïntegreerd in de AAII, is dat aantal geleidelijk aan verminderd, van
23 in 2014 naar 12 in september 2017 (11 infocenters17 en het kantoor niet-fiscale invordering
van Eupen). Die kantoren zijn enkel in de voormiddag geopend.
Heel wat aanvragers, vooral in streken die niet goed worden bediend door het openbaar
vervoer, geraken moeilijker tot bij de DAVO-diensten door de vermindering van het aantal
contactpunten.
De AAII wil meer steunen op de OCMW’s om de aanvragers te helpen bij het invullen
van hun aanvraag tot tussenkomst, om de verminderde toegankelijkheid van de DAVO te
compenseren en de taken inzake onthaal van de aanvragers te verlichten. Zo zouden de
OCMW’s de aanvragers moeten ontvangen en moeten helpen het aanvraagformulier (op
papier of elektronisch) in te vullen18. In die optiek hebben de infocenters de OCMW’s gecontacteerd om de nieuwe structuur van de AAII en in het bijzonder van de DAVO uit te
leggen. De AAII is immers van oordeel dat die taken veeleer behoren tot de opdrachten van
de OCMW’s dan van de infocenters. Volgens de AAII zijn de maatschappelijk werkers van
de OCMW’s beter opgeleid om het doelpubliek van de DAVO op te vangen.
Het Rekenhof merkt op dat de grotere rol van de OCMW’s bij de ondersteuning van aanvragers om hun aanvraag tot tussenkomst in te vullen een interessante piste is, omdat zo iedereen zich op zijn opdrachten kan concentreren: de steun en administratieve begeleiding
voor de OCMW’s19 en het beheer van de aanvragen en de invordering van de vorderingen
voor de DAVO.
De grotere rol voor de OCMW’s zou het bovendien mogelijk maken de verminderde toegankelijkheid door het geringer aantal contactpunten te compenseren. Het Rekenhof is echter
van oordeel dat de versterking van de rol van de OCMW’s zou moeten kaderen in een gestructureerde samenwerking tussen de FOD Financiën en de OCMW’s en dat hierover dui-

17 Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brussel, Bergen, Charleroi, Namen, Luik, Neufchâteau.
18 Aan de medewerkers van de DAVO werd in dat opzicht, in een mailing van augustus 2017, gevraagd mensen die
ongerust zijn over de afstand die ze moeten afleggen om een van de elf infocentra te bereiken, gerust te stellen en
hen erop te wijzen dat hun OCMW hen kan helpen om de formulieren online in te vullen.
19 Artikel 60, §  2, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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delijk zou moeten worden gecommuniceerd met het doelpubliek. Tot nu toe zijn er echter
enkel informele contacten geweest.

3.2

Analyse van de aanvraag tot tussenkomst

3.2.1 Berekening van de schuld
Zodra de aanvraag is ingediend, berekent de dossierbeheerder het schuldbedrag op basis
van het laatste vonnis dat het onderhoudsgeld vastlegt en op basis van de informatie en
documenten die de aanvrager heeft verstrekt. Hij stelt een gedetailleerde tabel op van de
achterstallen (bedrag van het basisonderhoudsgeld per begunstigde, gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de indexering, geïndexeerde maandelijkse bedragen en
eventueel betaalde bedragen en datum van de betalingen). Die tabel kan worden bezorgd
aan de onderhoudsplichtige of een derde (advocaat, rechter …).
De DAVO-diensten ondervinden moeilijkheden om het schuldbedrag te bepalen. De berekening gebeurt op basis van talrijke factoren en de nadere regels kunnen dossier per dossier
verschillen (bijvoorbeeld inzake indexering20 of bij vonnissen met terugwerkende kracht).
De schuld wordt niet automatisch berekend maar door de dossierbeheerder in Excel-rekenbladen. Enkel het resultaat wordt in TPAlim ingevoerd, waardoor externe controles
moeilijk te realiseren zijn. De risico’s zijn des te groter aangezien de dossiers evolueren
en de medewerkers van de Intake-diensten van de DAVO daardoor vaak verplicht zijn het
schuldbedrag te herberekenen (zie punt 3.2.2). Die werkwijze creëert een aanzienlijke administratieve werklast en vormt een potentiële bron van fouten.
3.2.2 Herberekenen van de schuld en openen van nieuwe dossiers
Als de ambtenaar nieuwe informatie krijgt die de schuldberekening beïnvloedt, kan hij het
initiële dossier in TPAlim niet meer wijzigen als de aanmaning werd verzonden. Hij moet
dus om louter technische redenen een nieuw dossier openen. Telkens wanneer een nieuw
dossier wordt geopend, wordt het oude afgesloten en wordt een nieuw dossiernummer toegekend, dit alles door de weinig soepele werking van TPAlim (zie hoofdstuk 6).
Er worden heel vaak nieuwe dossiers geopend, wat een aanzienlijke werklast voor de Intakediensten betekent. Er kan in verschillende gevallen een nieuw dossier worden geopend:
•
•
•

•
•

De onderhoudsplichtige levert nieuwe informatie aan na de ingebrekestelling en de bedragen moeten worden aangepast.
Er wordt een nieuw vonnis geveld, dat de bedragen van de onderhoudsgeld met terugwerkende kracht wijzigt.
De aanvrager brengt de DAVO niet tijdig op de hoogte van een wijziging in de toestand
van een onderhoudsgerechtigde (een onderhoudsgerechtigd kind is niet meer ten laste,
het loon is gestegen boven het maximumbedrag om voorschotten te kunnen genieten…)
Een deel van de schuld is verjaard.
Een dossier is door een vergissing gedeeltelijk stopgezet (zie punt 6.3).

20 Sinds 1 augustus 2010 gebeurt de indexering automatisch op jaarbasis. Specifieke indexeringsregels die door een
rechter zijn opgenomen in de titel, hebben echter voorrang.
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•

Het is om technische redenen niet mogelijk voorschotten in TPAlim te regulariseren.
Voor een manuele procedure moet het dossier dan worden afgesloten en moet een nieuw
dossier worden geopend waarin de geregulariseerde voorschotten worden opgenomen.

Van de 64.462 dossiers die op 6 augustus 2018 in TPAlim zaten, zijn 33.992 dossiers “uniek”,
d.w.z. dat hiervoor geen nieuwe dossiers zijn geopend. Er is sprake van een heropening als
een dossier wordt afgesloten en een ander dossier wordt geopend voor dezelfde aanvrager in
verband met dezelfde onderhoudsplichtige. De overige dossiers werden één of meer keren
heropend (zie onderstaande tabel). Voor drie aanvragers werden minstens tien dossiers heropend ten aanzien van eenzelfde onderhoudsplichtige. Voor alle aanvragers samen heeft
28,17 % verschillende dossiers op hun naam voor dezelfde onderhoudsplichtige. Als men
de heropende dossiers neutraliseert (d.w.z. wanneer men enkel één dossier per identieke
combinatie aanvrager/onderhoudsplichtige telt), blijven er slechts 46.787 dossiers over.
Tabel 2 – Aantal dossiers met en zonder heropening (op 6 augustus 2018)
Heropeningen
Unieke dossiers (0 heropening)

Initieel aantal dossiers
(heropeningen niet
meegerekend)

Totaal aantal dossiers
TPAlim (heropeningen
meegerekend)

33.992

33.992

Dossiers met 1 heropening

9.242

18.484

Dossiers met 2 heropeningen

2.595

7.785

958

4.201

46.787

64.462

Dossiers met minstens 3 heropeningen
Totaal

Bron: berekening van het Rekenhof op basis van gegevens van TPAlim
Het heropenen van een dossier is een ingewikkelde taak waarbij veel administratieve rompslomp komt kijken en die veel risico’s op fouten inhoudt: opnieuw gegevens invoeren in
TPAlim en een nieuw dossiernummer toekennen, de schuld opnieuw berekenen rekening
houdend met de aan te rekenen kosten (kosten van vervolging, verwijlintrest, werkingskosten) en de uitgevoerde betalingen, nieuwe brieven versturen, zaken die moeilijk uit te leggen zijn aan de onderhoudsgerechtigden en de onderhoudsplichtigen. Bij het herinvoeren
moet men als datum voor de indiening van de aanvraag in TPAlim de initiële datum nemen,
d.w.z. die van het eerst ingevoerde dossier. In de praktijk nemen niet alle medewerkers die
datum opnieuw over.
Bij heropening worden alle bedragen die aan de aanvrager zijn verschuldigd (initiële achterstallen, verschil tussen de onderhoudsgelden die niet werden betaald sinds de opening van
het initiële dossier en het bedrag van de gestorte voorschotten, verwijlintresten) globaal
geboekt als achterstallen in het nieuwe dossier. Alle voorschotten die sinds de opening van
het initiële dossier werden betaald, alle kosten van invordering en werkingskosten moeten
eveneens worden berekend met het oog op invordering ten voordele van de Schatkist. Daardoor wordt het moeilijker de historiek van een schuld te analyseren.
Die praktijk bemoeilijkt ook de eventuele nieuwe berekeningen als nieuwe stukken aan het
dossier worden toegevoegd (bijvoorbeeld een nieuw vonnis met terugwerkende kracht). Uit
het onderzoek van het Rekenhof bleek bovendien dat sommige kantoren de verwijlintresten ten voordele van de aanvrager niet opnamen in de berekening van de schuld van het
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nieuw in te voeren dossier. Zo misloopt de aanvrager een vordering waarop hij wettelijk
recht heeft.
Op basis van gegevens die het Rekenhof op 6 augustus 2018 heeft opgevraagd, waren er tot
slot 92 gevallen waarin twee dossiers actief waren voor dezelfde onderhoudsgerechtigde en
onderhoudsplichtige21. De ingevorderde sommen kunnen bijgevolg worden toegerekend op
dezelfde vordering in twee verschillende dossiers.

3.3

Behandeling van de aanvragen

3.3.1 Beslissing tot tussenkomst
Voor ongeveer driekwart (77 %) van de 64.462 dossiers die de DAVO heeft geopend, werd
een positieve beslissing genomen (over de toekenning van voorschotten en de invordering
van de achterstallen of enkel over de invordering van de achterstallen). De resterende 23 %
van de dossiers is als volgt uit te splitsen:
•
•
•
•

4 % is in aanvraag.
13 % werd afgesloten (niet-ontvankelijke aanvragen of aanvragen zonder gevolg) vooraleer het mandaat werd verstuurd.
Voor 4 % was er sprake van een negatief mandaat (als de aanvrager het voorstel van
mandaat niet terugstuurt naar de DAVO).
Voor 2 % werd een negatieve beslissing genomen.

Wat de dossiers in aanvraag betreft, bepalen de administratieve richtlijnen dat een onvolledig dossier als afgedaan wordt beschouwd als na 30 dagen niet is gereageerd op een herinnering. In die praktijk worden die richtlijnen niet altijd toegepast. Van de 2.111 dossiers
die op 6 augustus 2018 “in aanvraag” waren, werden 1.308 dossiers immers geopend vóór
1 januari 2017, d.w.z. minstens één jaar en acht maanden geleden (sommige dossiers zijn al
sinds meer dan tien jaar geopend).
3.3.2 Behandelingstermijnen
In ongeveer driekwart van de dossiers duurt het minder dan vier maanden om dossiers te
behandelen van de indiening van de aanvraag tot de beslissing tot tussenkomst22.
Het Rekenhof is van oordeel dat de dossiers in de meeste gevallen binnen een redelijke
termijn worden behandeld, rekening houdend met de fases die de aanvragen moeten doorlopen (indiening, onderzoek, versturen van een voorstel van mandaat, ontvangst van het
ondertekende mandaat, kennisgeving aan de onderhoudsplichtige, beslissing)23. Het onderstreept echter dat de behandeling van een aanvraag slechts een eerste etappe is, en dat de
aanvragers pas baat hebben bij de tussenkomst van de DAVO als er invorderingen gebeuren
(behalve als ze voorschotten bekomen).

21 Het gaat om dossiers die niet correct werden afgesloten en die nadien werden heropend onder een nieuw nummer.
22 Om de termijnen voor de behandeling van de dossiers te onderzoeken, heeft het Rekenhof zich gebaseerd op de
unieke dossiers (d.w.z. dossiers waarvoor geen enkel ander dossier werd geopend voor dezelfde aanvrager ten aanzien van dezelfde onderhoudsplichtige) die tussen 1 januari 2016 en 6 augustus 2018 werden ingediend. Zie details
als bijlage.
23 Zie de bijlage voor een gedetailleerde voorstelling van de behandelingstermijnen.
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Voor 14 % van de dossiers zijn de behandelingstermijnen (van de indiening van de aanvraag
tot de beslissing om tussen te komen) onredelijk lang en bedragen ze meer dan 180 dagen.
Daarvoor zijn verschillende redenen:
•

•

•

De termijn tussen de indiening van het dossier en het onderzoek ervan door de administratie kan lang zijn bij een acute werkoverlast in bepaalde diensten (bijvoorbeeld bij
langdurige afwezigheid van één of meer medewerkers).
De termijn om tot een volledig dossier te komen, kan lang zijn, voornamelijk omdat
de aanvragers moeilijkheden ondervinden om de vereiste documenten en informatie te
verzamelen (zie punt 3.1).
De termijn voor de behandeling van de dossiers kan langer worden als de aanvrager
draalt met het terugsturen van het ondertekende voorstel van mandaat aan de DAVO.

3.4

Toekenning en vernieuwing van de voorschotten

3.4.1 Controle op de naleving van de voorwaarden die recht geven op voorschotten
De volgende voorwaarden zijn van toepassing om voorschotten toe te kennen en te vernieuwen:
•

•

•

De maandelijkse bestaansmiddelen van de aanvrager24 mogen niet meer bedragen dan
1.800 euro netto25, verhoogd met 68 euro26 per kind ten laste (het bedrag van de vermeerdering wordt verdubbeld voor een gehandicapt kind)27.
Er worden enkel voorschotten toegekend voor kinderen ten laste. Voor elk meerderjarig
kind wordt het recht op voorschotten toegekend voor zover dat kind nog kinderbijslag
geniet.
De voorschotten worden enkel toegekend voor de lopende onderhoudsgelden en niet
voor de achterstallen.

Het bedrag van de door de DAVO toegekende voorschotten is gelijk aan het (eventueel
geïndexeerde) onderhoudsgeld, met een maximum van 175 euro per maand en per onderhoudsgerechtigd kind28.

24 Voor het bepalen van de maandelijkse bestaansmiddelen wordt onder meer rekening gehouden met: het maandelijkse beroeps- en vervangingsinkomen, een twaalfde van de diverse premies en van het vakantiegeld, de voordelen van alle aard (bijvoorbeeld maaltijdcheques), de huurinkomsten, elke andere inkomst waarover de aanvrager
beschikt enz. De inkomsten van een nieuwe partner, de kinderbijslag en de uitkeringen ten voordele van gehandicapten worden daarentegen niet in aanmerking genomen.
25 Artikel 4 van de wet van 12 mei 2014. Vóór de wijzigingen die door die wet werden aangebracht, bedroeg het
1.386 euro (voor 2014). Dat plafond zal vanaf 1 januari 2020 worden opgetrokken naar 2.200 euro (Belgisch Staatsblad van 29 april 2019).
26 Bedrag (geïndexeerd voor 2018) dat wordt vermeld in artikel 1409, §   1, 4e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
27 Die bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 1409, §   1, 1e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
28 Indien de onderhoudsplichtige een mensualiteit van het onderhoudsgeld gedeeltelijk betaalt, bepaalt de wet dat
het voorschot zal worden beperkt tot het verschil tussen het bedrag van het onderhoudsgeld (beperkt tot 175 euro)
en het geïnde bedrag. In de praktijk wordt die bepaling niet toegepast: de DAVO stort het hele voorschot aan de
onderhoudsgerechtigde en rekent de gestorte betaling toe volgens de toerekeningsvolgorde van de DAVO (zie
punt 5.2).
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3.4.1.1 Aanvraag voor voorschotten
De aanvrager moet de materiële elementen die bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden
opgenomen in de wet, toevoegen aan zijn aanvraag voor voorschotten.
Die voorwaarden moeten ook vervuld zijn bij elke vernieuwing van de voorschotten. De
DAVO checkt elke zes maanden of de wettelijke voorwaarden worden nageleefd, om onder
meer te vermijden dat gedurende lange periodes onverschuldigde bedragen worden toegekend. De toestand van de aanvragers evolueert vaak en het gebeurt vaak dat ze de DAVO
daarvan niet op de hoogte brengen terwijl ze dat wettelijk verplicht zijn29. Op het einde van
de vierde maand volgend op de initiële toekenningsbeslissing wordt automatisch een brief
aan de aanvrager verzonden. De aanvrager moet de gevraagde inlichtingen dan binnen een
maand meedelen. Zodra de dossierbeheerder het antwoord ontvangt, heeft hij een maand
om te beslissen. Als de aanvrager niet antwoordt, wordt de betaling automatisch stopgezet
zonder tussenkomst van de beheerder.
De procedure voor de toekenning en de vernieuwing van de voorschotten vergt veel van de
aanvrager en vertegenwoordigt een belangrijke administratieve last voor de DAVO-diensten. Die vragen bovendien inlichtingen op die ze al bezitten of die ze zouden kunnen verkrijgen bij de bevoegde administratieve diensten (attesten van kinderbijslag, van betaling
van een leefloon door het OCMW, van betaling van rustpensioenen enz.). Het Rekenhof
herinnert eraan dat de wet in verband met de unieke gegevensinzameling één van de essentiële instrumenten is voor de vereenvoudiging van de procedures en de overheidsformulieren30. Het is de bedoeling te vermijden dat burgers dezelfde gegevens herhaaldelijk
moeten meedelen terwijl ze al ter beschikking zijn bij een ander openbaar bestuur. In haar
antwoord stelt de administratie van plan te zijn nog in 2019 gesprekken aan te knopen met
de andere overheidsinstanties om tot akkoorden te komen over gegevensuitwisselingen.
3.4.1.2 Behandeling van de informatie door de DAVO
Er bestaat bovendien geen gestandaardiseerde voorstelling van de stukken, van de berekeningswijzen en van de resultaten van de controle van de voorwaarden om voorschotten
te genieten. Via TPAlim kan men een module “Solva” oproepen waarin de elementen kunnen worden ingevoerd die werden verzameld bij het onderzoek naar de solvabiliteit van de
aanvrager. In de praktijk gebruiken niet alle beheerders Solva. Bovendien kan men in die
module enkel de resultaten van het laatste solvabiliteitsonderzoek31 invoeren en moeten de
medewerkers de berekeningen manueel uitvoeren. De papieren dossiers zijn niet op dezelfde wijze gestructureerd en bevatten niet altijd alle stukken die bewijzen dat de aanvrager
voldoet aan de voorwaarden om een voorschot te krijgen.
Soms worden er maar heel oppervlakkige onderzoeken gedaan om het inkomen van de
aanvrager te bepalen. De administratieve richtlijnen beschrijven weliswaar hoe men tewerk
moet gaan, maar niet alle diensten controleren de voorwaarden om een voorschot te krijgen op dezelfde manier: sommige diensten maken een gemiddelde van de inkomsten van
29 Artikel 10/1 van de DAVO-wet.
30 Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de
diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren.
31 Er is dus geen voorstelling van de historiek van de inkomensonderzoeken die om de zes maanden worden uitgevoerd.
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de laatste drie maanden, zoals bepaald in de DAVO-instructie, om de netto maandelijkse
inkomsten van de aanvragers te bepalen terwijl andere enkel de laatste loonfiche als referentie nemen. Sommige diensten houden rekening met een twaalfde van het vakantiegeld
en van de eindejaarspremies om de netto maandelijkse bestaansmiddelen van de aanvrager
te berekenen, terwijl andere diensten dat niet doen.
Sinds 9 april 2018 bepaalt de DAVO-wet tot slot dat het recht op voorschotten op het onderhoudsgeld wordt toegekend voor elk meerderjarig kind voor zover het kind nog recht geeft
op kinderbijslag 32. Rekening houdend met de regionalisering van de kinderbijslag zouden
de voorwaarden voor de toekenning van voorschotten kunnen verschillen naargelang van
de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde.
3.4.2 Opsporen en terugvorderen van onverschuldigde bedragen
Het kan gebeuren dat de DAVO aan de aanvrager moet vragen ten onrechte betaalde sommen terug te betalen33.
Sinds 1 januari 2015 kan de DAVO ambtshalve de ten onrechte betaalde sommen terugvorderen op de latere betaling(en) aan de onderhoudsgerechtigde (100 % van de latere
betaling(en) als de ten onrechte betaalde sommen werden verkregen na een bedrieglijke
verklaring of handeling en 10 % in de andere gevallen)34.
De administratie spoort een deel van de ten onrechte betaalde voorschotten niet op. Wanneer de betaling van de voorschotten wordt stopgezet (weigering van de vernieuwing of
stopzetting, omdat de wettelijke voorwaarden om een voorschot te krijgen, niet meer vervuld zijn), wordt geen systematisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of in de voorgaande maanden onverschuldigde bedragen werden betaald35. De DAVO controleert bovendien
vervolgens niet de nettobestaansmiddelen van de aanvragers op basis van de belastingaangiften.
Als de DAVO vaststelt dat onverschuldigde voorschotten zijn betaald, vordert hij de gestorte sommen niet systematisch terug. De administratieve richtlijnen onderscheiden twee
gevallen36:

32 Artikel 4 van de DAVO-wet, ingevoegd door artikel 101 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking
van de economische groei en de sociale cohesie. Dit artikel werd ingevoegd om de toestand van onderhoudsgerechtigde kinderen van ouder dan achttien jaar te verduidelijken waarvoor de DAVO-kantoren onderling verschillende regels hanteerden.
33 Artikel 17 van de DAVO-wet. Dat is het geval als terugbetalingen door de dossierbeheerder per vergissing werden
toegerekend en ten onrechte werden gestort aan de aanvrager of als de aanvrager de DAVO niet alle nodige gegevens heeft meegedeeld voor de berekening van de voorschotten of het onderhoudsgeld (loonsverhoging, verlies van kinderbijslag voor een kind van meer dan achttien jaar dat een arbeidsovereenkomst heeft ondertekend,
nieuwe beslissing over het bedrag van de onderhoudsgelden enz.).
34 Artikel 18 van de DAVO-wet zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 12 mei 2014.
35 Als de DAVO-diensten vaststellen dat de voorwaarden om een voorschot te krijgen, niet meer vervuld zijn en er
nog onderhoudsgelden verschuldigd zijn voor de beoogde onderhoudsgerechtigde(n), dan stopt de DAVO gewoon
met voorschotten te betalen voor de toekomst zonder de ten onrechte gestorte voorschotten te recupereren
(Mailing Office van 28 augustus 2018).
36 Mailing Office van 28 augustus 2018.

38

•

Er werden ten onrechte voorschotten betaald aan een aanvrager voor een onderhoudsgerechtigde voor wie onderhoudsgelden verschuldigd waren (de aanvrager heeft bijvoorbeeld hogere inkomsten dan het toegelaten maximumbedrag en er is nog steeds een
onderhoudsgeld voor het kind verschuldigd). Het bedrag van het onderhoudsgeld moet
niet opnieuw worden berekend en de DAVO stopt gewoon met het betalen van voorschotten voor de toekomst zonder de onverschuldigde voorschotten terug te vorderen.

•

Er werden ten onrechte voorschotten betaald aan een aanvrager voor een onderhoudsgerechtigde voor wie geen onderhoudsgelden verschuldigd waren (het onderhoudsgerechtigde kind heeft bijvoorbeeld geen recht meer op het onderhoudsgeld omdat het
de uiterste leeftijd heeft bereikt die in het vonnis was vastgelegd). Het onderhoudsgeld
moet dan worden herberekend, er moet een nieuw dossier worden geopend en de nietverschuldigde bedragen die aan de aanvrager werden gestort, moeten worden teruggevorderd.

Het is over het algemeen moeilijk te becijferen hoe groot het bedrag van de onverschuldigde
voorschotten is, omdat ze niet allemaal worden opgespoord. Er bestaat geen schatting van.
De AAII kan bovendien geen geconsolideerde bedragen van de opgespoorde onverschuldigde betalingen verstrekken, omdat de gewestelijke centra van de AAII die opsporingen
autonoom beheren. De enige beschikbare informatie is dat minstens 2.760.475,87 euro
onverschuldigde bedragen werden gestort op de bankrekening van de AAII bestemd voor
terugbetalingen van ten onrechte ontvangen voorschotten (bedrag op 13 maart 2018). Bij
gebrek aan informatie kan dat bedrag echter niet worden vergeleken met het totaal van de
opgespoorde onverschuldigde bedragen, waarvan men bijgevolg het invorderingspercentage niet kan berekenen.

3.5

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat:
•
•
•
•
•
•
•

aanvragers moeite hebben om de aanvraag in te vullen en om documenten voor te leggen zoals het origineel van de uitvoerbare titel;
het centraal bestand van akten op grond waarvan onderhoudsgelden worden toegekend,
nog niet is gecreëerd;
aanvragers zelden gebruik maken van de mogelijkheid om online een aanvraag in te
dienen;
de diensten van de DAVO niet gemakkelijk toegankelijk zijn;
de berekening van de schulden complex en niet geautomatiseerd is;
te veel dossiers opnieuw worden geopend;
onterecht betaalde voorschotten niet allemaal worden opgespoord.

Het Rekenhof stelt vast dat de procedure om een tussenkomst aan te vragen een aantal
grote administratieve struikelblokken inhoudt voor de aanvragers en ook disfuncties vertoont die verband houden met de manier waarop de administratie is georganiseerd en met
de IT-instrumenten die ze gebruikt.
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Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Centraal bestand van
vonnissen, arresten
en akten

A1.
De nodige initiatieven nemen om het centrale bestand van vonnissen,
arresten en akten die onderhoudsgeld toekennen - waarin werd voorzien
door een wet van 2014 – te creëren; met die database zou kunnen worden
vermeden dat de burger die een tussenkomst vraagt het origineel van
de uitvoerbare titel die het onderhoudsgeld vastlegt of wijzigt, moet
verstrekken aan de DAVO (daarvoor zou de wet aangepast moeten
worden); een dergelijke administratieve vereenvoudiging zou de risico’s
op fouten elimineren als er verschillende vonnissen zijn.

Samenwerking met
de OCMW’s

A2.
De rol van de OCMW’s versterken bij de indiening van de aanvragen, in het
kader van een gestructureerde samenwerking tussen de OCMW’s en de
FOD Financiën; aan het doelpubliek duidelijk meedelen hoe de taken zijn
verdeeld tussen de OCMW’s en de FOD Financiën.

A3.
Aanpassing en
Het elektronisch aanvraagformulier (en de werkingsregels ervan)
promotie van het
aanpassen om ervoor te zorgen dat het beter tegemoetkomt aan de
elektronisch formulier behoeften van de aanvragers en de ambtenaren; de aanvragers ertoe
aanzetten dat formulier te gebruiken.
Geautomatiseerde
berekening van de
onderhoudsschuld

A4.
De berekening van het onderhoudsgeld automatiseren via een
applicatie om fouten te vermijden en het werk van de medewerkers te
vergemakkelijken.

Administratieve
vereenvoudiging en
only once- principe

A5.
Onderzoeken hoe de procedures kunnen worden vereenvoudigd, in het
kader van de initiële aanvraag en de vernieuwingen van de voorschotten
op onderhoudsgelden die de DAVO toekent, door rechtstreeks de nodige
informatie bij de bevoegde administraties te vragen zonder daarvoor
systematisch een beroep te doen op de aanvragers.

3.6

Antwoord van de administratie

In haar antwoord stelt de administratie dat ze een nieuwe toepassing ontwikkelt om de
aanvragen tot tussenkomst te beheren. De applicatie zou het mogelijk moeten maken:
•
•
•

•

een vereenvoudigd onlineformulier ter beschikking te stellen van de diverse betrokkenen, waaronder de OCMW’s;
te vermijden dat informatie wordt opgevraagd waarover de administratie al beschikt;
de volledige berekening van de alimentatievordering te automatiseren op basis van de
informatie afkomstig van de uitvoerbare titel, en ook de nieuwe berekening als er nieuwe elementen opduiken in het dossier;
de evolutie van het aanvraagdossier online op te volgen.

Zodra de applicatie beschikbaar is, zal de administratie een communicatiecampagne opzetten ten behoeve van de diverse betrokkenen (aanvragers, OCMW’s, advocaten…).
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Hoofdstuk 4

Invordering van
onderhoudsgelden
4.1

Ingevorderde bedragen

4.1.1 Evolutie van de in te vorderen bedragen
Op 31 december 2018 moest de DAVO nog een gecumuleerd bedrag van 428,29 miljoen euro
invorderen. Dat bedrag omvat de verschuldigde onderhoudsgelden37, de werkingskosten
van de DAVO, de aan de onderhoudsgerechtigde verschuldigde verwijlintresten en de dossiers Vorderingen van de Staat38. Het omvat daarentegen niet de invorderingskosten (voornamelijk deurwaarderskosten) die niet worden beheerd in TPAlim (zie punt 5.1). Er bestaan
geen geconsolideerde gegevens voor die invorderingskosten.
Tabel 4 – E
 volutie van de gecumuleerde in te vorderen bedragen (2013-2018)
Verschuldigde
onderhoudsgelden
(incl. voorschotten)

Werkingskosten
DAVO

Intresten
(DAVO en
OCMW’s)

Dossiers
Vorderingen
van de Staat

In te
vorderen
totaal

2013

232.364.642

25.060.683

19.706.243

17.685.356

294.816.924

2014

255.205.931

27.689.030

20.404.791

17.169.060

320.468.812

2015

282.092.626

31.033.007

21.350.502

15.166.485

349.642.620

2016

308.625.395

34.588.055

22.184.734

13.739.596

379.137.780

2017

332.962.107

38.106.102

22.763.438

12.894.871

406.726.518

2018

352.488.174

41.045.995

22.729.221

12.030.301

428.293.691

Bron: gegevens van de FOD Financiën

37 De achterstallen omvatten het bedrag van de achterstallen op de datum van de aanvraag tot tussenkomst, de
eventueel door de DAVO betaalde voorschotten en het verschil tussen de bedragen van de niet-betaalde onderhoudsgelden en het bedrag van de voorschotten toegekend sinds de aanvraag tot tussenkomst. De achterstallen
omvatten ook de uitzonderlijke kosten, d.w.z. “uitgaven van uitzonderlijke, onvoorziene en noodzakelijke aard die
voortvloeien uit ongebruikelijke of onvoorziene gebeurtenissen en die buiten het kader van de gebruikelijke budget voor
het dagelijks onderhoud van het kind vallen, zoals bijvoorbeeld orthodontiekosten…” (zie DAVO-instructie van 2014,
p. 25). De DAVO vordert die kosten onder bepaalde voorwaarden terug: ze moeten zijn opgenomen in een vonnis
of een notariële akte en zijn geïndividualiseerd over een bepaalde periode.
38 Ter herinnering: de dossiers Vorderingen van de Staat zijn dossiers waarvoor de tussenkomst van de DAVO zich
beperkt tot de invordering van de voorschotten die de OCMW’s vroeger hadden betaald. Die dossiers bestaan
grotendeels uit voorschotten die de OCMW’s hadden betaald vooraleer de DAVO bevoegd werd voor de betaling
van de voorschotten (in oktober 2005). Daarbij komen de kosten en intresten die de OCMW’s en later de DAVO
ten laste hebben genomen. Op 1 januari 2018 beheerde de DAVO nog meer dan 4.300 dossiers Vorderingen van de
Staat met de status “actief” van vóór oktober 2005. Op 6 augustus 2018 telde de DAVO meer dan 4.700 dossiers
van vóór 2010 met de status “invordering” (3.268 dossiers) of “gedeeltelijk stopgezet” (1.439 dossiers). Het gaat
daarbij om ongeveer 35 % van de dossiers (dossiers Vorderingen van de Staat inbegrepen) met de status “invordering” of “gedeeltelijke stopzetting”.
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De totale in te vorderen sommen stijgen gemiddeld met 26,6 miljoen euro per jaar. In
2018 bedroeg de stijging 21,55 miljoen euro.
Dat totaalbedrag kan procentueel als volgt worden uitgesplitst:
•
•
•
•

verschuldigde onderhoudsgelden (inclusief voorschotten): 82,30 %39
bijdrage aan de werkingskosten: 9,58 %
verwijlintresten: 5,31 %
vorderingen van de Staat: 2,81 %

Het gemiddelde bedrag van de sommen die per dossier in de invorderingsfase moesten worden ingevorderd, beliep 19.109 euro op 6 augustus 201840. Het gaat om gemiddelde bedragen waarin grote uitschieters zitten: sommige dossiers hebben slechts op enkele honderden euro betrekking, terwijl het bij andere om meer dan 50.000 of zelfs 100.000 euro gaat.
4.1.2 Evolutie van de gerecupereerde bedragen
De onderstaande tabel vermeldt de toerekening van de gerecupereerde bedragen (van
2013 tot 2018). De tabel omvat niet de bedragen die werden toegerekend op de invorderingskosten (de gegevens zijn niet beschikbaar), noch de gerecupereerde bedragen die niet
op een welbepaalde post konden worden toegerekend en die in afwachting op de DAVOrekening worden vermeld (zie punt 5.4).
Tabel 5 – Evolutie van de gerecupereerde bedragen (2013-2018)

Intresten

Achterstallen en
onderhoudsgelden

DAVOvoorschotten

2013

423.387

3.344.464

2014

454.135

2015

Werkingskosten
DAVO

Te veel
ontvangen
bedragen

Voorschotten
OCMW’s

7.556.256

963.676

367.919

1.133.481

13.789.183

3.899.935

8.538.975

1.094.773

443.341

1.094.970

15.526.128

491.492

4.106.481

9.373.042

1.236.780

555.587

969.238

16.732.619

2016

578.300

5.022.348 10.900.870

1.408.725

735.609

868.985

19.514.835

2017

553.772

5.536.872

12.451.023

1.597.447

1.003.871

783.459

21.926.444

2018

620.584

6.941.340

13.371.466

1.896.893

1.458.698

692.062

24.981.043

Totaal

Bron: gegevens van de FOD Financiën
Het grootste deel van de gerecupereerde bedragen wordt toegerekend op de post Voorschotten. Zo werd het in 2018 gerecupereerde bedrag41 van 24,98 miljoen euro als volgt
toegerekend.

39 In 2018 ging het om 352,49 miljoen euro.
40 Dat bedrag houdt geen rekening met de dossiers Vorderingen van de Staat.
41 Dat cijfer houdt geen rekening met de bedragen die werden toegerekend voor invorderingskosten, maar waarvoor
geen enkel cijfer beschikbaar is.
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Grafiek 3 – Toerekening per post van de in 2018 gerecupereerde bedragen
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77 miljoen terugbetalingen van voorschotten.
De DAVO heeft sinds zijn oprichting in 2004 in totaal 152,1 miljoen euro gerecupereerd, waarvan
4.1.3 Invorderingspercentage
77 miljoen terugbetalingen van voorschotten.
De mogelijkheden voor de DAVO om onderhoudsgelden in te vorderen, hangen af van de
solvabiliteit
van de onderhoudsplichtigen42. In een studie van 2012 van de KULeuven werd
4.1.3
Invorderingspercentage
vastgesteld dat het gemiddelde bedrag van de inkomsten van de onderhoudsplichtigen (in
De mogelijkheden voor de DAVO om onderhoudsgelden in te vorderen, hangen af van de solvabiliteit
het bijzonder in de dossiers waarin er voorschotten worden toegekend) veeleer laag lag en
van de onderhoudsplichtigen 42. In een studie van 2012 van de KULeuven werd vastgesteld dat het
dat hun capaciteit
terug van
te betalen
beperkt was43.
gemiddelde
bedrag om
vanschulden
de inkomsten
de onderhoudsplichtigen
(in het bijzonder in de dossiers

waarin er voorschotten worden toegekend) veeleer laag lag en dat hun terugbetalingscapaciteit inzake
Op het moment
van43de
. audit berekende de administratie het globale invorderingspercenschulden
beperkt was
tage niet (maar enkel het invorderingspercentage van de voorschotten). Het Rekenhof heeft
Op
moment van
de audit
berekende de administratie
globale
niet
eenhet
gecumuleerd
globaal
invorderingspercentage
berekendhet
op basis
vaninvorderingspercentage
de gerecupereerde
(maar enkel het invorderingspercentage van de voorschotten). Het Rekenhof heeft een gecumuleerd
en de in te vorderen bedragen.
globaal invorderingspercentage berekend op basis van de gerecupereerde en de in te vorderen
bedragen.
Tabel 6 – Evolutie van het invorderingspercentage

Gecumuleerd
totaal van de nog
in te vorderen
sommen
(A)

Gecumuleerd
totaal van de
gerecupereerde
bedragen
(B)

Gecumuleerd
totaal van de
invorderingssommen
(A+B)

Globaal
invorderingspercentage
(gecumuleerde cijfers)
(B/(A+B))

2013

294.816.924

78.402.349

373.219.272

21,01 %

2014

320.468.812

93.928.477

414.397.288

22,67 %

2015

349.642.620

110.661.095

460.303.715

24,04 %

Doordat
niet elektronisch
worden beheerd,
had de administratie op het moment
van%de audit geen
2016 de solvabiliteitsonderzoeken
379.137.780
130.175.931
509.313.711
25,56
nauwkeurig beeld van de vermogenssituatie van de onderhoudsplichtigen (zie punt 4.1).
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2017

406.726.518

152.102.374

558.828.892

27,22 %

FOD Financiën, J. Pacolet & F. De Wispelaere, Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de Dienst voor
Alimentatievorderingen,
Onderzoeksinstituut voor
Arbeid en Samenleving
van de KU Leuven (HIVA), 2012; Koning
Boudewijnstichting,
2018
428.293.691
177.083.417
605.377.108
29,25
%
C. Vassart, De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor armoedebestrijding bij vrouwen?, juni 2011, p. 33.
43

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de FOD Financiën

42 Doordat de solvabiliteitsonderzoeken niet elektronisch worden beheerd, had de administratie op het moment van
de audit geen nauwkeurig beeld van de vermogenssituatie van de onderhoudsplichtigen (zie punt 4.1).
43 FOD Financiën, J. Pacolet & F. De Wispelaere, Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de
Dienst voor Alimentatievorderingen, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven (HIVA),
2012; Koning Boudewijnstichting, C. Vassart, De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor
armoedebestrijding bij vrouwen?, juni 2011, p. 33.
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Het Rekenhof stelt vast dat het globaal gecumuleerd invorderingspercentage continu stijgt
sinds de DAVO in 2004 werd opgericht. Het aandeel van de gerecupereerde bedragen ten
aanzien van alle in te vorderen sommen blijft toenemen tot 29,25 % eind 2018.
De stijging van het gecumuleerde invorderingspercentage kan door verschillende factoren
worden verklaard:
•

•

de versterking van de actiemiddelen, bijvoorbeeld de invoering van het fiscale compensatiemechanisme, de toegang tot geïnformatiseerde databases, de invoering van een
voorrecht op de roerende goederen, de mogelijkheid om beslag te leggen op alle inkomsten;
het optrekken van het maximumbedrag van de bestaansmiddelen van 1.386 naar
1.800 euro om in aanmerking te kunnen komen voor voorschotten (sinds 1 januari 2015)44
heeft er ongetwijfeld toe geleid dat een publiek wordt aangeboord dat solvabeler is.

4.2

Solvabiliteitsonderzoek

Vooraleer de invorderingsdiensten van de DAVO iets ondernemen, voeren ze een solvabiliteitsonderzoek uit om de vermogenssituatie van de onderhoudsplichtige te bepalen en zijn
financiële draagkracht te evalueren. De wet bepaalt dat de DAVO bij de bestuursdiensten
of de instellingen met een opdracht van algemeen nut alle in hun bezit zijnde toereikende,
ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen kan vragen in verband met bestaansmiddelen, de woonplaats of verblijfplaats van de onderhoudsplichtigen met het oog op de
invordering van de verschuldigde sommen45.
De ambtenaren van de FOD Financiën die zijn belast met het invorderen van de DAVOschulden beschikken over een online toegang tot verschillende informatiebronnen en databases zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Door de digitale toegang tot die
databases kunnen gemakkelijk solvabiliteitsonderzoeken worden uitgevoerd.
Op basis van het onderzoek van de dossiers kon het Rekenhof niet bepalen op welke criteria
de solvabiliteitsonderzoeken steunden en binnen welke termijnen ze werden uitgevoerd.
In het algemeen worden de resultaten van de solvabiliteitsonderzoeken niet duidelijk, gestructureerd en gestandaardiseerd weergegeven in de dossiers (TPAlim en op papier).
De kantoren (en zelfs de medewerkers binnen dezelfde kantoren) kunnen er andere praktijken op na houden, onder meer wat betreft de informatie die in de dossiers (TPAlim en op
papier) wordt opgenomen of de periodiciteit voor het opnieuw bekijken van de vermogenssituatie van onderhoudsplichtigen. Zo heeft het Rekenhof vastgesteld dat één van de zeven
gecontroleerde kantoren de situatie van de onderhoudsplichtige elk jaar opnieuw trachtte
te onderzoeken als het onderzoek had geconcludeerd dat hij insolvabel was. In een ander
kantoor werd daarentegen pas een nieuw onderzoek uitgevoerd als de DAVO informatie
ontving waaruit bleek dat de situatie van de onderhoudsplichtige was veranderd. In de vijf
overige kantoren verschilden de werkwijzen.

44 Artikel 4 van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de DAVO-wet.
45 Artikel 22 van de DAVO-wet zoals gewijzigd door artikel 124 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie.
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Omdat de solvabiliteitsonderzoeken niet op computer worden beheerd (zoals dat wel het
geval is voor de invordering van de directe belastingen en de btw) heeft de administratie
geen nauwkeurig zicht op de vermogenssituatie van de onderhoudsplichtigen en kan ze niet
bepalen hoeveel onderzoeken concluderen tot de insolvabiliteit van de onderhoudsplichtige. Om diezelfde reden wordt niet opgevolgd binnen welke termijnen de solvabiliteitsonderzoeken worden uitgevoerd.

4.3

Afbetalingsplan

Een afbetalingsplan biedt de mogelijkheid om geen maatregelen van gedwongen uitvoering
te moeten nemen die vaak veel kosten aan de onderhoudsplichtige en de administratie en
die tijdrovend zijn voor de invorderingsdiensten.
De wet die de opdrachten van de DAVO regelt, zegt niets over de toekenning van afbetalingsplannen.
De AAII heeft sinds 31 januari 2017 een nieuwe strategie goedgekeurd voor de toekenning
van afbetalingsplannen46. Alle aanvragen voor een afbetalingsplan moeten op dezelfde
manier worden behandeld en de plaatselijke ontvanger heeft geen appreciatiebevoegdheid
meer. Het is de bedoeling dat de belastingplichtigen sneller reageren en dat ze allemaal op
gelijke en transparante wijze worden behandeld. Voortaan kan men dus geen afbetalingsplan toekennen met een terugbetalingstermijn van meer dan twaalf maanden.
Als uit de vraag voor een afbetalingsplan en het onderzoek van de terugbetalingscapaciteit
van de onderhoudsplichtige blijkt dat de schuld niet volledig zal kunnen worden betaald
binnen twaalf maanden, moet het afbetalingsplan worden verworpen en moet de onderhoudsplichtige naar andere procedures worden doorverwezen, zoals het in onbeperkt uitstel brengen (zie punt 4.5.2) of de collectieve schuldenregeling (zie punt 4.5.1)47.
Uit de gesprekken die het Rekenhof heeft gevoerd, blijkt dat de specifieke kenmerken van
de vorderingen die de DAVO beheert, in het bijzonder de omvang van de bedragen (gemiddeld bedraagt de schuld per onderhoudsplichtige op het tijdstip van de aanvraag 5.207 euro)
en het evoluerende karakter van de schuld, moeilijk te rijmen zijn met de toepassing van
de regel van twaalf maanden. In heel wat gevallen is de terugbetalingscapaciteit van de
onderhoudsplichtige immers niet aangepast aan de mensualiteiten die van hem worden gevorderd om zijn schuld in twaalf maanden af te lossen, te meer aangezien de te vervallen48
onderhoudsgelden er eventueel nog bij komen49.

46 Aanvankelijk was de nieuwe strategie enkel van toepassing op de fiscale schulden en op de andere niet-fiscale vorderingen die door de AAII werden beheerd. Een Mailing Office van 13 september 2017 maakt de nieuwe strategie
ook van toepassing op de DAVO-schulden en gedeeltelijk op de penale boeten.
47 Omzendbrief 2018/C/69 van 1 juni 2018 in verband met de strategie inzake afbetalingsplannen.
48 Een voorwaarde om een afbetalingsplan te krijgen is dat het lopende onderhoudsgeld op de geplande datum volledig betaald moet worden.
49 Er kwam ook kritiek op de aanzuiveringsplannen van maximum twaalf maanden vanwege de Federale Ombudsman. Zie De Federale Ombudsman, Fiscale schulden. De invorderingsstrategie van de FOD Financiën, 2018.
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De afbetalingsplannen van de DAVO kunnen overigens niet worden ingevoerd in TPAlim
en ze kunnen via geen enkele toepassing automatisch worden beheerd. De afbetalingsplannen voor andere niet-fiscale schulden die de AAII moet invorderen, worden beheerd via de
toepassing Debiteurenbeheer. In een Mailing Office van 14 augustus 2017 wordt aangegeven
dat het de bedoeling is de DAVO-schulden te integreren in de toepassing Debiteurenbeheer
om de afbetalingsplannen per computer te kunnen beheren50. Om technische redenen waren de DAVO-schulden er nog steeds niet in opgenomen op het moment van de audit. De
ambtenaren moeten de uitvoering ervan dus opvolgen via Excel-bestanden. Het is bovendien niet gemakkelijk afbetalingsplannen van meer dan zes maanden op te volgen omdat
de tussenkomst van de DAVO in dossiers na zes opeenvolgende betalingen automatisch
gedeeltelijk wordt stopgezet.
Bij gebrek aan geconsolideerde gegevens heeft de administratie geen globaal overzicht van
het aantal afbetalingsplannen dat de DAVO aan onderhoudsplichtigen51 heeft toegekend,
noch van de looptijd ervan, de bedragen in kwestie of van het aantal gevallen waarin er niet
betaald wordt52. Het gaat echter om essentiële informatie om een invorderingsaanpak uit te
werken die op maat is gesneden van de specifieke kenmerken van de DAVO-vorderingen.

4.4

Invorderingsmiddelen

4.4.1 Compensatie via de belastingen
Door compensatie via de fiscale balans van de onderhoudsplichtige kan een vordering worden betaald door ze af te houden van een toekomstige terugbetaling die een administratie
van de FOD Financiën aan de onderhoudsplichtige moet doen53.
Het toepassingsgebied van de compensatie via de belastingen werd in 2009 uitgebreid tot
de niet-fiscale schulden van belastingplichtigen, waaronder de DAVO-schulden54. De compensatie gebeurt zonder formaliteiten, d.w.z. de bevoegde ambtenaar kan kiezen hoe hij de
terug te geven som bestemt zonder dat een vervolgingsakte zoals een derdenbeslag nodig
is.
Deze compensatie wordt vergemakkelijkt door het aanmaken van een geïnformatiseerde
“balans van de vorderingen en de schulden”55.
Fiscale compensatie is zelfs mogelijk als er een collectieve schuldenregeling is of een procedure voor het in onbeperkt uitstel brengen van de schuld (zie punt 4.5.2).

50 In haar antwoord stelt de administratie dat die integratie van start moet gaan in het tweede kwartaal van 2019.
51 De minister van Financiën heeft in zijn antwoord van 22 november 2017 op de parlementaire vraag van volksvertegenwoordigster Sonja Becq van 15 juni 2017 verklaard dat de administratie niet over gegevens beschikte om te
bepalen hoeveel afbetalingsplannen aan onderhoudsplichtigen zijn toegekend.
52 Volgens de ondervraagde medewerkers in de kantoren leeft een groot aantal onderhoudsplichtigen de afbetalingsplannen niet na. Het Rekenhof kan daar geen cijfers over verstrekken.
53 Artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004.
54 Artikel 194 van de programmawet van 22 december 2008.
55 Er worden periodiek bestanden met de schulden en de terugbetalingen van de entiteiten van de FOD Financiën in
het ICPC-programma (Inning en Comptabiliteit, Perception et comptabilité) geladen om per belastingsplichtige een
“fiscale balans van schulden en terugbetalingen” op te maken.
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Tabel 7 – Toerekeningen 2010-2016 van de terugbetalingen voor DAVO-schulden (bedragen in euro)
2010
Directe
belastigen
Btw
Totaal
% van de
gerecupereerde
bedragen

1.666.155
1.085

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.704.573 2.188.719 2.331.687 2.933.521 2.973.787 3.889.055
4.303

6.231

-

-

88.917

64.391

1.667.240 1.708.876 2.194.950 2.331.687 2.933.521 3.062.704 3.953.446
15 %

16 %

17 %

17 %

19 %

18 %

20 %

Bron: jaarverslagen 2012-2017 van de FOD Financiën en gegevens van de administratie
Via het mechanisme van fiscale compensatie kon in 2016 nagenoeg 4 miljoen euro worden
gerecupereerd, dat is 20 % van het totaal van de bedragen die de DAVO voor hetzelfde jaar
heeft teruggevorderd. Sinds 2010 worden steeds meer bedragen langs die weg teruggevorderd.
De ontvangers ontvangen een kennisgeving waarin wordt vermeld dat aan de onderhoudsplichtige een bedrag gaat worden teruggestort. Vervolgens wordt de terugbetaling automatisch toegerekend op de DAVO-schulden.
4.4.2 Gedwongen invordering
Als een onderhoudsplichtige zijn schuld niet spontaan betaalt, kan een procedure voor
gedwongen invordering tegen hem worden opgestart voor zover hij solvabel is en niet in
een procedure van collectieve schuldenregeling zit. De DAVO vordert de verschuldigde onderhoudsgelden in via een dwangbevel (uitvoerbare titel die de administratie aan zichzelf
geeft)56. De DAVO beschikt op basis van dat dwangbevel over verschillende wettelijke middelen voor gedwongen invordering:
•

het uitvoerend beslag57 of het vereenvoudigd uitvoerend beslag58 onder derden; de
DAVO-wet laat de ontvanger voortaan toe elektronisch een vereenvoudigd uitvoerend
beslag te laten leggen59;

56 Sinds 1 januari 2017 kan het dwangbevel ter kennis worden gebracht bij aangetekende brief en moet het niet
noodzakelijkerwijze meer worden betekend via een gerechtsdeurwaardersexploot (artikelen 88 tot 91 en artikel
109 van de programmawet van 1 juli 2016). Bovendien wil een wet van 11 februari 2019 tot wijziging van de DAVOwet de individuele dwangbevelen uitgevaardigd door de DAVO vervangen door een register van inning en invordering. Dat is een geautomatiseerde algemene periodieke lijst. Dat ligt in de lijn van de wil van de AAII om komaf
te maken met de individuele dwangbevelen om het administratief werk te vereenvoudigen, fouten te vermijden
en alle schulden op dezelfde manier te behandelen. Deze wet zal op 1 december 2019 in werking treden. Wet van
11 februari 2019 tot wijziging van de DAVO-wet, Belgisch Staatsblad van 25 februari 2019, p. 18519-18522.
57 Uitvoerend beslag onder derden is een gerechtelijke procedure die een schuldeiser met een uitvoerbare titel (vonnis, notariële akte, dwangbevel) toelaat beslag te leggen op alle of een deel van de sommen die een derde is verschuldigd aan zijn schuldenaar (bijvoorbeeld lonen).
58 Via een vereenvoudigd uitvoerend beslag onder derden kan een ontvanger overgaan tot een uitvoerend beslag om
de schulden terug te vorderen zonder een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Van dit beslag wordt per aangetekende brief kennis gegeven, ten belope van het hele bedrag van de schulden of van een gedeelte ervan (Bron: FOD
Financiën, P. Houllez & D. Rausin, Formation de base Perception & recouvrement, troisième version, 2017, p. 120).
59 Een uitvoerend beslag onder derden kan enkel elektronisch worden verstuurd als er vooraf een akkoord is gesloten
tussen de FOD Financiën en de derde-beslagene (wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, waarvan de bepalingen op 9 april 2018 in werking zijn getreden).
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•
•

het uitvoerend beslag op roerend goed; sinds 1 augustus 2014 beschikt de DAVO over een
algemeen voorrecht60 op de roerende goederen ten belope van 15.000 euro61;
het uitvoerend beslag op onroerend goed.

Voor de dossiers die vóór 31 december 2014 werden geopend, is het bedrag van het beslag
beperkt tot alles boven het leefloon62. In dossiers die na die datum werden geopend kan de
DAVO het volledige loon van de schuldenaar in beslag nemen.
Uit de bezoeken aan de kantoren en het onderzoek van de dossiers door het Rekenhof blijkt
dat de meest toegepaste middelen voor gedwongen invordering, buiten het mechanisme
van fiscale compensatie, het beslag op het loon of op de vervangingsinkomens zijn. De mogelijkheid om volledig beslag te leggen op de inkomsten van de onderhoudsplichtigen voor
de dossiers die sinds 1 januari 2015 werden geopend, lijkt weinig te worden toegepast (geen
enkel geval van de 60 onderzochte dossiers)63.
De diensten van de DAVO worden niet automatisch verwittigd als een gebouw wordt verkocht of als er een successie is64. In bepaalde gevallen worden ze door de onderhoudsgerechtigde geïnformeerd of ontdekken ze de verkoop bij het solvabiliteitsonderzoek. Rekening
houdend met zijn algemeen voorrecht op de roerende goederen en zijn wettelijk hypotheekrecht zou de DAVO ongetwijfeld bepaalde sommen kunnen terugvorderen.
In het algemeen blijkt uit de gevoerde gesprekken dat er heel wat dossiers zijn waarvoor de
invorderingsdiensten enkel periodiek de verjaringstermijnen stuiten maar geen verdere invorderingsactie ondernemen (zie punt 4.5.2). Het Rekenhof kan niet becijferen om hoeveel
dossiers het gaat. Meer bepaald de oude schulden van de OCMW’s blijken geen invorderingsprioriteit te zijn.
Het Rekenhof stelt vast dat de invordering van de DAVO-vorderingen tot oktober 2018 niet
op automatische wijze werd beheerd (geen code die het mogelijk maakt het proces van de
invordering van het onderhoudsgeld op te volgen en te bepalen wat er moet worden ondernomen). Aangezien er geen specifieke codes waren, beschikte de administratie niet over
statistieken van het aantal invorderingsacties, de soorten acties die werden gekozen, de

60 Voorrecht is een recht dat uit hoofde van de bijzondere aard der schuldvordering aan een schuldeiser toekomt en
hem voorrang verleent boven de andere schuldeisers, zelfs de hypothecaire (artikel 12 van de hypotheekwet). Het
voorrecht is met andere woorden een voordeel dat wordt toegekend aan sommige schuldeisers om vóór de anderen te worden betaald, d.i. een voorrangsrecht op de opbrengst van de verkoop van een deel van of het volledige
vermogen van de schuldenaar. Bron: FOD Financiën, P. Houllez & D. Rausin, p. 144.
61 Het gaat om een bedrag van 15.000 euro omdat de gemiddelde onderhoudsschulden ongeveer 15.000 euro bedroegen toen de wet werd goedgekeurd (Parl. St. Senaat, 12 februari 2014, DOC 5-2476/3, Verslag namens de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Arena).
62 Artikel 7 van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de DAVO-wet.
63 Dit sluit aan bij de vaststelling die de minister van Financiën formuleerde op vraag nr. 1587 van 29 maart 2017 van
volksvertegenwoordigster Goedele Uyttersprot (Kamer, 20 september 2017, QRVA 54 131, Antwoord van de minister van Financiën op vraag nr. 1587 van volksvertegenwoordigster Goedele Uyttersprot van 29 maart 2017, p. 258-259).
64 De wet voorziet in een dergelijk mechanisme voor de personenbelasting en voor de belasting over de toegevoegde
waarde. Wat de successies betreft, wordt de informatie toegevoegd aan het digitaal dossier van de betrokkene en
de invorderingsteams van de DAVO kunnen er dus kennis van nemen, maar worden niet automatisch verwittigd.
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termijnen waarin deze worden ondernomen en de ingevorderde bedragen65. Zonder cijfergegevens kan het Rekenhof niet evalueren hoe efficiënt en doeltreffend de maatregelen van
gedwongen invordering door de DAVO zijn.
Om hier iets aan te doen heeft de administratie in de loop van de audit (in oktober 2018)
in de toepassing TPAlim een module voor geautomatiseerd beheer van de invordering van
onderhoudsgeld geïntegreerd (afhankelijk van de ondernomen acties moeten codes in de
IT-toepassing worden ingevuld). Het Rekenhof is van oordeel dat de ondernomen invorderingsacties via die maatregel nauwkeuriger zullen kunnen worden opgevolgd en dat zo kan
worden geëvalueerd hoe doeltreffend ze zijn.

4.5

Procedures in geval van structurele schulden

Als de onderhoudsplichtige geen afbetalingsplan krijgt en zijn schulden niet kan betalen,
moet hij worden begeleid naar de andere procedures voor burgers met structurele schulden.
Voor de DAVO-schulden bestaan er twee soorten procedures:
•

•

de collectieve schuldenregeling66 (als de onderhoudsplichtige aanzienlijke schulden
heeft ten aanzien van verschillende schuldeisers en met structurele schuldenoverlast
kampt);
het opschorten van de invordering en het afzien ervan.

4.5.1 Collectieve schuldenregeling
In heel wat dossiers van de DAVO is er sprake van een collectieve schuldenregeling.
In principe worden collectieve schuldenregelingen beheerd door de Cellen Collectieve Procedures (CCP) van de AAII. De CCP hebben voor de uitvoering van hun taken toegang tot
de toepassing Debiteurenbeheer. De DAVO-vorderingen zijn daar echter niet in opgenomen. De Intake-diensten van de DAVO moeten dus te gelegener tijd het bedrag van de
schulden meedelen aan de CCP alsook de eventuele niet-betalingen van de maandelijkse
onderhoudsgelden voor elk dossier waarin sprake is van collectieve schuldenregeling. De
medewerkers van de DAVO lieten het Rekenhof bij zijn controles ter plaatse weten dat die
manier van werken een aanzienlijke administratieve werklast meebrengt. In bepaalde gevallen verliep de informatie-uitwisseling tussen de Intake-diensten van de DAVO en de
CCP overigens niet correct.

65 De minister heeft in zijn antwoord van 22 november 2017 op de vragen van volksvertegenwoordigster Sonja Becq
van 15 juni 2017 verklaard dat de administratie niet beschikte over gegevens om op jaarbasis na te gaan hoeveel en
welke soort invorderingsacties de DAVO heeft ondernomen (Kamer, 22 november 2017, QRVA 54/137, Antwoord
van de minister van Financiën op vraag nr. 1699 van volksvertegenwoordigster Sonja Becq van 15 juni 2017, p. 354). De
enige gegevens die beschikbaar zijn, hebben betrekking op de globale ingevorderde bedragen (zie punt 4.1.2) en
de bedragen ingevorderd via de fiscale balans (zie punt 4.4.1).
66 Voor de andere schulden die de AAII moet invorderen, is een andere oplossing mogelijk, namelijk de administratieve schuldenregeling. Deze is van toepassing als de schuldenaar de meeste van zijn schulden ten aanzien van de
FOD Financiën heeft. Deze regeling is niet mogelijk voor de DAVO-schulden. Bron: omzendbrief 2018/C/69 van
1 juni 2018 in verband met de strategie inzake afbetalingsplannen.
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4.5.2 Opschorten van de invordering en afzien van de invordering
De DAVO-wet voorziet in de mogelijkheid om de invordering van onderhoudsgelden op
te schorten of er zelfs van af te zien als de ontvanger vaststelt dat de voorschotten, het
saldo van het onderhoudsgeld, de achterstallen of de intresten niet kunnen worden ingevorderd67. Het bedrag van de opgeschorte invordering wordt “in onbeperkt uitstel” geboekt. De
DAVO kan later proberen een nieuwe invorderingsprocedure te starten als de onderhoudsplichtige opnieuw solvabel wordt. Als de som als definitief oninvorderbaar wordt beschouwd, kan de ontvanger aan de minister van Financiën of zijn gedelegeerde vragen af te
zien van de invordering van die vordering.
Er zijn geen geconsolideerde cijfers over het aantal beslissingen tot opschorting van de
invordering en tot het afzien ervan. Bij de gesprekken werd aan het Rekenhof gemeld dat
buiten bepaalde dossiers van de OCMW’s, geen enkele beslissing werd genomen tot opschorting van de invordering van een schuldvordering of tot annulering ervan. De kantoren
beheren bijgevolg momenteel een voorraad aan oninvorderbare vorderingen, zonder de precieze omvang ervan te bepalen. Ter informatie: voor de 21.346 dossiers in invorderingsfase
op 6 augustus 201868, waren er 6.922 dossiers waarin geen enkele betaling is gebeurd. Van
die 6.922 dossiers werden er 3.648 geopend vóór 1 januari 201669.

4.6

Beheer van de verjaringen

Voor de betaling van onderhoudsgelden geldt een verjaringstermijn van vijf jaar en voor ten
onrechte gestorte voorschotten een verjaringstermijn van tien jaar 70. De verjaring van onderhoudsgelden wordt gestuit door de ingebrekestelling die de DAVO aan de onderhoudsplichtige verstuurt71. De verjaring wordt eveneens gestuit door de vrijwillige (zelfs gedeeltelijke) betaling door de onderhoudsplichtige. Dan begint een nieuwe verjaringstermijn van
vijf jaar te lopen.
Het stuiten van de verjaringstermijnen is een belangrijke taak voor de lokale DAVO-kantoren omdat de vorderingen die ze beheren vaak oud zijn enerzijds, en omdat het invorderingsproces in het algemeen veel tijd kost anderzijds. Van de 21.346 dossiers in invordering
of in gedeeltelijke stopzetting op 6 augustus 2018 was voor 8.343 dossiers vóór 1 januari 201372
een ingebrekestelling verstuurd.
Op het moment van de audit (oktober 2018) had de administratie niet voldoende grip op
de risico’s die samenhangen met het beheer van de verjaring. Tot oktober 2018 bestond er
immers in TPAlim geen geautomatiseerd beheersysteem voor de verjaringen. De ambtenaren hielden Excel-bestanden bij om te checken of de verjaringen tijdig werden gestuit. Die
manuele verificaties op basis van Excel-bestanden waren tijdrovend en bron van mogelijke

67 Artikelen 26 en 27 van de DAVO-wet.
68 Dat cijfer omvat de dossiers met de status “invordering” en de dossiers met de status “gedeeltelijke stopzetting”
waarvoor nog achterstallen moeten worden teruggevorderd. Het omvat niet de afgesloten dossiers.
69 Bij die cijfers moeten 4.392 dossiers “Vorderingen van de Staat” (cijfers op 1 januari 2018) worden geteld, die niet
zijn opgenomen in TPAlim, die nog steeds in de invorderingsfase zitten en die dateren van vóór oktober 2005.
70 De bedragen van achterstallen die in een vonnis zijn vastgesteld, hebben ook een verjaringstermijn van tien jaar.
71 Artikel 10 van de DAVO-wet.
72 Bij die cijfers moeten 4.392 dossiers “Vorderingen van de Staat” (cijfers op 1 januari 2018) worden geteld, die niet
zijn opgenomen in TPAlim, die nog steeds in de invorderingsfase zitten en die dateren van vóór oktober 2005.
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fouten. De administratie beschikte niet over informatie over het aantal dossiers waarvoor
de schuld eventueel zou kunnen vervallen noch over de bedragen in kwestie.
De administratie was zich bewust van die risico’s en heeft in TPAlim een module voor het
beheer van de verjaringen geïntegreerd (oktober 2018).
De ambtenaren van de DAVO moeten in een nieuw ingevoerde module de verjaringsdatums invullen van alle dossiers in invorderingsfase.
In haar antwoord stelt de administratie dat de verjaringsdatums van de dossiers werden
geverifieerd op 31 maart 2019. Bij 1.233 dossiers stelde ze een verjaarde vordering vast. In
totaal was 25.984.898,09 euro verjaard.

4.7

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat:
•
•
•
•
•
•

geen enkele geïntegreerde IT-toepassing het mogelijk maakt de vorderingen beheerd
door de DAVO in te vorderen;
de solvabiliteitsonderzoeken geen nauwkeurig en betrouwbaar beeld schetsen van de
vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige;
de nieuwe invorderingsstrategie die de AAII instelde, moeilijk te rijmen is met de specifieke kenmerken van de vorderingen die de DAVO beheert;
het bij gebrek aan geconsolideerde gegevens over de invorderingsacties moeilijk na te
gaan is of ze doeltreffend en doelmatig zijn;
weinig beslissingen worden genomen om een invordering in uitstel te brengen of om van
invordering af te zien;
men onvoldoende grip heeft op de verjaringsrisico’s.

Het Rekenhof stelt vast dat de IT-ondersteuning, de invorderingsstrategie en de opvolging
van de invorderingsacties kampen met een gebrek aan maturiteit of moeilijk te rijmen zijn
met de problematiek van onderhoudsgelden.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Afbetalingsplannen

A.6
Nagaan of de nieuwe strategie die de afbetalingsplannen beperkt
tot twaalf maanden aangepast is aan de financiële toestand van de
onderhoudsplichtigen en aan de hoge bedragen van de vorderingen
van de DAVO, door de informatie over afbetalingsplannen die aan
onderhoudsplichtigen zijn toegekend, te consolideren in een database.

A.7
Zorgen voor een geïntegreerd en geïnformatiseerd beheer van
de taken van de invorderingsdiensten (solvabiliteitsonderzoeken,
Geïnformatiseerd en
afbetalingsplannen, acties inzake gedwongen invordering, opvolging
geïntegreerd beheer
van de verjaringen, opschorting van en verzaking aan de invordering) om
van de taken van de
enerzijds de mogelijkheid te bieden de resultaten van de invorderingsacties
invorderingsdiensten
gemakkelijk te raadplegen via een heldere en gestructureerde voorstelling
en anderzijds de mogelijkheid te bieden voor een globale opvolging van de
situatie van de onderhoudsplichtigen.
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Verjaringstermijnen

A.8
De verjaringstermijnen van de vorderingen in alle niet-afgesloten dossiers
nagaan en een systeem van automatische verwittiging invoeren.

Identificatie van
oninvorderbare
schulden

A.9
De oninvorderbare schulden opsporen en de procedures toepassen als
wordt vastgesteld dat de schulden oninvorderbaar zijn; zo zou de DAVO
een nauwkeuriger beeld kunnen krijgen van de stand van de vorderingen
die hij beheert.

4.8

Antwoord van de administratie

De velden voor de invorderingscode en verjaringsdatum werden in oktober 2018 geïntegreerd in TPAlim. De administratie wijst erop dat ze voor de nieuwe schulden systematisch moeten worden ingevuld. Voor de bestaande schulden werden ze aangevuld op
31 maart 2019.
Wat de invordering betreft, hangt een groot deel van de antwoorden af van de toekomstige
integratie van de DAVO-schulden in het programma voor het debiteurenbeheer. Zodra die
is voltooid, zal de administratie:
•
•

•

de schulden kunnen selecteren volgens hun invorderingscode, de gepaste invorderingsprocedures kunnen opstarten en de verjaringen kunnen opvolgen;
het aantal schulden en de als oninvorderbaar beschouwde bedragen kunnen evalueren,
en automatisch de aanmerking van een bedrag als oninvorderbaar kunnen aanvatten
om zo de invordering voor bepaalde dossiers te kunnen afsluiten;
een lijst van de verjaringen kunnen genereren.
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Hoofdstuk 5

Beheer van de betalingen
5.1

Beheer van de ingevorderde bedragen

De toerekening van de sommen gerecupereerd door de DAVO wordt automatisch beheerd in TPAlim, met uitzondering van de invorderingskosten. Deze worden manueel verwerkt door de medewerkers die in TPAlim moeten aangeven dat die kosten bestaan en
die daarna het bedrag en de aard van de kosten moeten invoeren in een andere applicatie
(180B-RNFI)73. Zodra er een betaling binnenkomt op de algemene rekening van de DAVO,
worden de centrale inningsdiensten van de AAII automatisch verwittigd als er invorderingskosten zijn. Zij storten de verschuldigde sommen dan op de rekening 180-RNFI van
het lokale invorderingskantoor, dat ze in mindering brengt van de invorderingskosten74.
Dat is dus een vrij omslachtige procedure die veronderstelt dat de medewerkers van de invorderingskantoren de dossiers snel behandelen. Het beheer van de alimentatievordering
is versnipperd over de applicaties van de DAVO (TPAlim en Webalim75) en de applicatie
180B-RNFI76 van de invordering.
Voorts is de tabel uit TPAlim over de toerekening van de betalingen (histodos-tabel) niet
duidelijk77. De DAVO-medewerkers kunnen niet op voorhand aan de onderhoudsgerechtigden meedelen wat het recupereerbare bedrag zal zijn in het geval dat de onderhoudsplichtige betaalt.

5.2

Toerekening van de ingevorderde bedragen

5.2.1 Volgorde van toerekening
De DAVO-wet bepaalt dat de sommen die de DAVO recupereert achtereenvolgens in mindering moeten worden gebracht van:
1. 	de invorderingskosten die de DAVO heeft voorgeschoten;
2. 	de werkingskosten van de DAVO;
3. 	de intresten;

73 De invorderingskosten (voornamelijk deurwaarderskosten) worden niet vermeld in de tabel met de toerekening
van de betalingen (histodos-tabel) in TPAlim. Het was niet mogelijk een systeem op te nemen in TPALim waarmee
de invorderingskosten kunnen worden beheerd, bij gebrek aan technische kennis over de werking ervan en uit
vrees de software te destabiliseren en/of te ontregelen.
74 Opdat de saldi inzake invorderingskosten up-to-date zouden zijn, is het belangrijk dat de medewerkers van de invorderingskantoren elke dag de bedragen toerekenen die ze ontvangen van de centrale inningsdiensten. Gebeurt
dat niet, dan zouden er bedragen ten onrechte op de rekening 180B-RNFI van de invorderingskantoren kunnen
worden gestort waardoor de aanzuivering van de schuld vertraging oploopt.
75 Werkingskosten, intresten, eventuele voorschotten, achterstallen en nog te verschijnen onderhoudsgelden.
76 Invorderingskosten.
77 De tabel geeft geen getrouw beeld van de toe te rekenen bedragen voor dossiers waarin invorderingskosten verschuldigd zijn.
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4. 	de toegekende voorschotten;
5. 	het verschil tussen het bedrag van het onderhoudsgeld en het bedrag van het toegekende voorschot;
6. 	het bedrag van de achterstallen die bestonden op datum van de aanvraag tot tegemoetkoming 78.
Die wettelijke volgorde voor de toerekening werd bepaald om de belangen van de Schatkist
te vrijwaren. Ze is echter ongunstig voor de aanvragers en strijdig met de doelstelling om
hulp te bieden aan onderhoudsgerechtigden in moeilijkheden. De onderhoudsgerechtigden
komen immers als allerlaatsten in aanmerking voor de ontvangst van sommen die worden ingevorderd in geval van een gedeeltelijke terugbetaling door de onderhoudsplichtige
(vooral wanneer ze geen voorschotten ontvangen en wanneer er veel werkingskosten zijn).
De dienst past de wettelijke toerekeningsvolgorde in de praktijk niet toe wanneer er geen
voorschotten terug te vorderen zijn en wanneer de ingevorderde sommen lager zijn dan
de totale verschuldigde werkingskosten (13 % of 10 % van de hoofdschuld naargelang het
dossier geopend werd vóór of na 1 januari 2015). De dienst brengt dan 13 % of 10 % van de
ingevorderde sommen in mindering van de werkingskosten (i.p.v. 13 % of 10 % van de hoofdschuld) om aldus de rechten van de onderhoudsgerechtigden te vrijwaren.
5.2.2 Berekening van de werkingskosten
Voor dossiers die vóór 1 januari 2015 werden ingediend bij de DAVO, belopen de werkingskosten ten laste van de onderhoudsgerechtigde 5 % van de ingevorderde bedragen en voor
de onderhoudsplichtige belopen ze 10 % van de in te vorderen hoofdsom. Bij dossiers die
zijn ingediend na 1 januari 2015 zijn er geen werkingskosten meer ten laste van de onderhoudsgerechtigde, en voor de onderhoudsplichtige belopen ze 13 % van de in te vorderen
hoofdsom.
Dat er twee regelingen bestaan, naargelang een dossier vóór of na 1 januari 2015 is ingediend,
creëert een bijkomende administratieve last waarvan het belang moeilijk in te schatten is.

5.3

Toegerekende betalingen

De administratie onderscheidt twee soorten fouten bij de toerekening van betalingen:
•

fouten die verband houden met de werking van TPAlim:
o	betalingen uitgevoerd in een dossier waarvoor er sprake is van invorderingskosten;
omdat die kosten niet vermeld worden in TPAlim is de automatische toerekening
door de software niet correct (zie punt 5.1);
o	toerekening van werkingskosten die niet altijd verschuldigd zijn in sommige procedures (bv. collectieve schuldenregeling);
o	toerekening van een (aan de onderhoudsplichtige verschuldigde) belastingterugbetaling op een vervallen vordering.

78 Artikel 23 van de DAVO-wet.
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•

manuele fouten:
o	een betaling wordt toegerekend op een verkeerde vordering of in een verkeerd dossier;
o	een gemeenschappelijke belastingterugbetaling ten gunste van de onderhoudsplichtige en diens partner wordt toegerekend terwijl het huwelijkscontract bepaalt
dat het deel van de partner niet beschikbaar is;
o
de beslagen derde betaalt te veel aan de DAVO.

De dienst beschikt over procedures om die fouten te corrigeren, maar dat vergt tijd. Als de
foutieve toerekening wordt gedetecteerd vóór de maandelijkse boekhoudkundige afsluiting, kan de fout gecorrigeerd worden zonder een nieuw dossier te moeten aanmaken. Als
de fout pas na de afsluiting wordt vastgesteld, d.w.z. nadat er betalingen zijn uitgevoerd op
basis van de foutieve toerekening, wordt het schuldbedrag niet meer correct berekend door
TPAlim. In dat geval is er een specifieke correctieprocedure nodig en moet een nieuw dossier worden aangemaakt.

5.4

Betalingen die on hold staan

Heel wat betalingen die niet konden worden toegerekend (omdat de gestructureerde mededeling ontbrak of niet klopte) staan on hold op de algemene rekening van de DAVO. Ze
worden manueel verwerkt om de betrokkenen te kunnen identificeren en met het oog op
een correcte toerekening. De medewerkers sturen een aangetekend schrijven naar de “betaler” om die informatie op te vragen.
Ondanks de inspanningen79 zijn er nog altijd veel van dergelijke betalingen (nagenoeg
2,3 miljoen euro op 31 december 2018). Dat leidt tot fouten bij de berekening van bepaalde
vorderingen en tot achterstallen bij de betaling van de onderhoudsgerechtigden, waardoor
het risico bestaat dat niet-verschuldigde bedragen worden ingevorderd.

5.5

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat:
•

•

•
•

de toerekeningsvolgorde die de DAVO-wet oplegt, nadelig is voor de onderhoudsgerechtigden en niet beantwoordt aan de doelstelling van de DAVO om hulp te bieden aan
onderhoudsgerechtigden;
het beheer van de invorderingskosten problematisch verloopt omdat er geen applicatie
is waarin de gegevens kunnen worden ingevoerd en boekhoudkundig kunnen worden
verwerkt;
er tal van foutieve toerekeningen gebeuren, die omslachtige rechtzettingen vergen;
heel wat betalingen on hold staan op de DAVO-rekening.

Het Rekenhof besluit dat de situatie zowel op wettelijk als op organisatorisch vlak indruist
tegen de door de wetgever beoogde doelstelling van het overheidsbeleid.

79 Om de achterstand in te lopen en de massa betalingen die on hold staan weg te werken, werd aan de medewerkers
van het inningscentrum gevraagd de algemene rekening van de DAVO manueel aan te zuiveren.
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Het formuleert de volgende aanbevelingen:
Geïntegreerd beheer
van alle toerekeningen
van ingevorderde
bedragen

A.10
Alle toerekeningen van de bedragen die de DAVO heeft gerecupereerd in
één enkele applicatie beheren (de invorderingskosten worden momenteel
apart beheerd).

Toerekeningsvolgorde

A.11
Nagaan in welke mate de wettelijke volgorde voor de toerekening
van de bedragen die de DAVO heeft gerecupereerd en de hoogte van
de werkingskosten van de DAVO een obstakel kunnen vormen voor
de doelstelling van de wet, en de bestaande wetgeving indien nodig
aanpassen.

Aanzuivering van
betalingen die
on hold staan

A.12
De betalingen die on hold staan (bv. omdat de gestructureerde
mededeling ontbrak of niet klopte), aanzuiveren door te identificeren
welke betalingen niet konden worden toegerekend en die vervolgens
correct toe te rekenen.

5.6

Antwoord van de administratie

De acties die de administratie naar voren schuift om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof op het vlak van het beheer van de betalingen, hangen af van de
toekomstige integratie van de DAVO-schulden in de First-toepassing.
Wat de wettelijke toerekeningsvolgorde voor de teruggevorderde bedragen betreft, wordt
momenteel onderzocht hoe kan worden tegemoetgekomen aan de aanbeveling.
In haar antwoord stelt de administratie ook een gemeenschappelijke beheeroplossing voor
voor alle schulden die de AAII beheert, dus met inbegrip van de DAVO-schulden. Ze wil
de methode First In First Out gebruiken voor alle fiscale en niet-fiscale schulden. Als de
schuldenaar niet aangeeft (in gestructureerde mededeling die de administratie opstelt) zijn
DAVO-schuld bij voorrang te willen betalen en hij ook nog andere sommen aan de Schatkist
moet betalen, zal het bedrag dat hij stort niet worden betaald aan de onderhoudsgerechtigde, maar zal het worden gebruikt om de oudste schuld te betalen die werd geboekt op zijn
burgerrekening. Als er meerdere schulden zijn, kan die methode gunstig of ongunstig zijn
voor de onderhoudsgerechtigde, naargelang de DAVO-schuld de oudste schuld is of niet. De
administratie verduidelijkt niet of de onderhoudsgerechtigde zal worden geïnformeerd over
de gevolgen van de methode voor zijn situatie.
Het antwoord van de administratie over de methode First In First Out heeft geen betrekking
op de toerekeningsvolgorde van een som die een schuldenaar voor een DAVO-vordering
heeft betaald. Het antwoord komt dus niet tegemoet aan de aanbeveling van het Rekenhof.
Bovendien voegt de administratie in dat opzicht toe dat omzetting in wetgeving van de zogenoemde administratieve methode voor de toerekening van de schulden, in tegenspraak
zou zijn met het nieuwe schuldenbeheer.
Het Rekenhof stelt vast dat de methode die de administratie voorstaat, een hiërarchie van
vorderingen creëert die uitsluitend gebaseerd is op de anciënniteit ervan en geenszins
waarborgt dat de doelstelling van de wetgever wordt bereikt, met name de onderhoudsgerechtigden te hulp te komen.
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Hoofdstuk 6

IT-tools
Het beheer van de DAVO berust voornamelijk op de applicaties TPAlim en Webalim80.
TPAlim wordt gebruikt om aanvragen te verwerken. De medewerkers kunnen er de gegevens van de onderhoudsgerechtigden en van de onderhoudsplichtigen in registreren, alsook informatie over de alimentatievordering. TPAlim wordt ook gebruikt om de boekhouding te beheren en de toerekening van de betalingen81. Het genereert geautomatiseerde
correspondentie.
Parallel daarmee maakt de interface Webalim het mogelijk de gegevens te raadplegen die
in TPAlim zijn opgeslagen. WebAlim is echter meer dan louter een “kopie” van de inhoud
van TPAlim: via de module Solva82 kunnen de solvabiliteitsonderzoeken met betrekking
tot aanvragers erin geregistreerd worden. Via Webalim kunnen voor elk dossier ook de
boekhoudkundige gegevens worden opgevraagd, evenals de uitgevoerde en de ontvangen
betalingen, de automatisch gegenereerde correspondentie en de berichten over acties die
moeten worden ondernomen. Webalim verschaft tools voor statistische opzoekingen en
onderzoeken.
TPAlim et Webalim werden vanaf 2004 ontwikkeld door private consultants. Hun contracten liepen ten einde in 2007 en werden niet vernieuwd83. Sindsdien zorgen informatici van
de FOD Financiën voor het onderhoud en voor de ontwikkeling van applicaties.
De applicaties van de DAVO werken met verouderde technologieën. Sinds ze werden ontwikkeld, is er niet veel meer aan veranderd. De meeste programma’s die de FOD Financiën
momenteel gebruikt zijn niet of weinig compatibel met de technische taal en kenmerken
van TPAlim en Webalim84. Bovendien staan ze op mainframe servers85 die nagenoeg niet
meer gebruikt worden en die lastig en duur zijn in onderhoud. De problemen die zich voordoen met TPAlim zijn deels toe te schrijven aan die taalincompatibiliteit en aan de hosting
op een mainframe.

80 Naast die programma’s voor alimentatievorderingen gebruiken de medewerkers van de DAVO ook andere programma’s en databases die ter beschikking worden gesteld door de FOD Financiën.
81 Behalve voor de invorderingskosten.
82 Niet alle dossierbeheerders gebruiken de module Solva (zie punt 3.4.1.2).
83 FOD Financiën, Evaluatiecommissie DAVO, Evaluatieverslag 2010, 73 p., www.secal.belgium.be/pdf/rapport-2010.
pdf.
84 TPAlim werd ontwikkeld in Cobol 2000 en draait op een Bull-mainframe, terwijl Webalim een Hypertext Preprocessor-applicatie is (Php). De meeste programma’s van de FOD Financiën zijn geschreven in Java.
85 Een mainframe fungeert als centrale unit voor terminals in een netwerk. In het geval van de DAVO zijn die terminals
de computers van de medewerkers die met TPAlim en Webalim werken.
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6.1

Stimer-project en integratie van de DAVO in First

Sinds 2007 brengt de dienst overigens geen grote wijzigingen meer aan in TPAlim86. Die applicatie moest eigenlijk worden opgenomen in een grootschaliger IT-project, namelijk eerst
in Stimer en vervolgens in First87. Er werd echter voorrang gegeven aan de beveiliging en
consolidatie van de bestaande applicaties, en niet aan de ontwikkeling van nieuwe functies.
In 2007 lanceerde de FOD het IT-project Stimer (de afkorting staat voor système de traitement intégré multi-entités recouvrement). Dat project moest tegemoetkomen aan alle behoeften van de boekhouding, de inning en de invordering bij de drie entiteiten van de FOD
Financiën (Belastingen en Invorderingen, Patrimoniumdocumentatie en Thesaurie).
De DAVO was één van de modules waar prioritair werk van moest worden gemaakt. Door
diverse technische en financiële moeilijkheden belandde Stimer in 2013 op een dood spoor
en kwam er geen enkele module voor de DAVO.
In 2013 werd een nieuw IT-project gelanceerd om Stimer te vervangen. Het kreeg de naam
First (Federal Integrated Recovery System and Tax Refund) en moest in één enkele applicatie het schuldenbeheer onderbrengen, samen met het beheer van de terugbetalingen die
de FOD Financiën moet invorderen. First werd in gebruik genomen toen deze audit liep
(augustus 2018) en maakt het mogelijk diverse vorderingen te beheren waarvoor de FOD
Financiën bevoegd is. De DAVO werd er echter nog steeds niet in opgenomen.
Er werd een business case uitgewerkt om de DAVO in First te integreren88. Het is de bedoeling komaf te maken met een kostelijke support in een programmeertaal die de FOD Financiën niet ondersteunt, maar ook de mogelijkheid te creëren om dossiers integraal en op
geïntegreerde wijze te kunnen beheren, vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend
tot het dossier wordt afgesloten. De beoogde deadline (eind 2018) is echter intussen al verstreken.

6.2

Functies van de applicaties

De functies in TPAlim en Webalim zijn uitermate ontoereikend89 en niet wat de DAVOmedewerkers nodig hebben. Zo worden de invorderingstaken niet ondersteund90 en is het

86 Er werd wel zijdelings aan gesleuteld. Zo werden bijvoorbeeld velden gecreëerd waarin de verjaringsdatum en de
ondernomen invorderingsacties kunnen worden vermeld (sinds oktober 2018).
87 Rekenhof, “FOD Financiën: financiële audit van de Dienst voor Alimentatievorderingen”, 166e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2009, p. 704, www.rekenhof.be.
88 Het zou correcter zijn te spreken van een indirecte integratie in First. Er is namelijk gepland dat:
•
de verwerking van aanvragen en de berekening van de schuld zullen worden beheerd via een onlineformulier
en een specifieke module. Die module zal automatisch de gegevens uit het onlineformulier kunnen overnemen, de DAVO-schuld kunnen opstellen en die veralgemenen (d.w.z. de specificiteiten uitvlakken om tot een
schuld te komen die hetzelfde formaat heeft als de andere schulden in First) zodat ze in First kan worden
geïnjecteerd;
•
de inning en de invordering van de schulden in First zullen worden beheerd.
89 Volgens de dienst komt de huidige technische support slechts tegemoet aan 50 % van de behoeften (Bron: Business
case, Secal – Orienté processus 2018).
90 Het was de bedoeling om vanaf 2004 een onderdeel op te nemen om de invorderingsfase te beheren en dat ook de
verwerking van de invorderingskosten zou worden geïntegreerd, maar daar is in de praktijk niets van terechtgekomen (Bron: DAVO, Activiteitenverslag, 1 juni 2004 - 31 december 2004, p. 11-12).
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onmogelijk de uitgevoerde invorderingsacties erin op te nemen en op te volgen (onderzoek
naar de solvabiliteit van de onderhoudsplichtige, afbetalingsplan, gedwongen invordering,
onbeperkt uitstel).
Bovendien ontbreken een aantal belangrijke functies, zoals:
•
•
•
•
•
•

de automatische integratie van elektronische formulieren (de medewerkers moeten de
gegevens opnieuw invoeren);
de automatische berekening van de vorderingen;
de toerekening van de invorderingskosten;
het beheer van de verjaringstermijnen (tot oktober 2018);
het beheer van niet-verschuldigde betalingen;
de verzending van correspondentie in het Duits (Duitstalige burgers ontvangen brieven
in het Frans91).

Om die gebreken op te vangen, werken de meeste dossierbeheerders naast TPAlim en
Webalim met Excel-bestanden waarin ze gegevens bijhouden en de evolutie van hun dossiers opvolgen. Dat betekent extra werk en een risico op fouten.

6.3

Werking van de applicaties

TPAlim werkt allesbehalve soepel (zie punt 3.2.2).
De DAVO-procedures kunnen er niet volledig en doeltreffend mee ondersteund worden.
Dat is bijvoorbeeld zo voor een aantal specifieke procedures zoals de vrijstelling van werkingskosten en/of van verwijlintresten, waartoe beslist kan worden in het geval van een
collectieve schuldenregeling.
De werking van TPAlim is ook de reden dat tal van dossiers heropend moeten worden (zie
punt 3.2.2).
Het systeem kent bovendien automatisch de status “gedeeltelijk stopgezet” toe aan een dossier wanneer er zes opeenvolgende betalingen zijn geweest, ook al zijn die het resultaat
van een gedwongen invordering. In zo’n geval moeten de medewerkers de betalingen in
het oog houden en de teller indien nodig manueel terug op nul zetten. Gezien het aantal te
behandelen dossiers valt het vaak voor dat een dossier per ongeluk de status “gedeeltelijk
stopgezet” krijgt.
De informaticateams van de FOD Financiën vermijden echter de nodige aanpassingen te
doen uit vrees de software te ontregelen.

91 Toen de software werd ontwikkeld, werd voorzien in modelteksten en -brieven in het Duits maar om technische
redenen zijn die nooit geïntegreerd in TPAlim. In haar antwoord wijst de administratie er niettemin op dat alle
documenten momenteel worden herbekeken en dat alle versies in de drie landstalen beschikbaar zullen zijn.
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6.4

Technische problemen en onbeschikbaarheid

TPAlim kampt regelmatig met technische problemen. Tussen januari 2015 en augustus 2018 heeft de dienst een dertigtal Mailing Offices en Focus News verstuurd in verband
met TPAlim-problemen. Die incidenten leiden tot fouten bij de dagelijkse afsluiting of bij de
maandelijkse afsluiting van de boekhoudstaten, tot situaties waarbij de betaalgegevens niet
beschikbaar zijn en tot problemen om de toerekening van betalingen te laden.
Door de technische problemen is de applicatie vaak niet beschikbaar voor de medewerkers.
Van januari 2015 tot augustus 2018 heeft die situatie zich meermaals voorgedaan (8 dagen
in 2015, 4 dagen in 2016, 4 opeenvolgende dagen in 2017 en minstens 5 dagen in 2018). Door
die onbeschikbaarheden loopt het dossierbeheer vertraging op en is het vaak onmogelijk
de gegevens op te slaan die werden ingevoerd op de dag dat er zich een technisch incident
voordoet. De gegevens die overdag worden ingevoerd, worden namelijk pas de volgende
nacht opgeslagen. Dat wil dus zeggen dat alles opnieuw moet worden ingevoerd.
Bij het beheer van een DAVO-dossier worden tal van brieven verstuurd, al dan niet aangetekend (vragen om inlichtingen, betalingsberichten enz.), waarvan sommige automatisch
worden aangemaakt. Zo verstuurt TPAlim automatisch de voorstellen van mandaat, de
kennisgevingen in verband met tussenkomsten (gericht aan de onderhoudsplichtige), ingebrekestellingen (gericht aan de onderhoudsplichtige) en de maandelijkse betaalberichten.
Het systeem dat automatisch correspondentie verzendt, berust op verouderde technologie
waarmee het risico op fouten onvoldoende in te dijken is.

6.5

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat:
•

•
•

de uitbouw van de applicaties TPAlim en WebAlim jarenlang geen prioriteit was in de
IT-cartografie van de FOD Financiën, waardoor die applicaties niet meer grondig worden bijgewerkt;
de applicaties TPAlim en WebAlim slechts voor een deel beantwoorden aan de noden
van de medewerkers. Tal van functies zijn niet voorhanden;
de stugheid van de applicaties en de recurrente technische problemen de taken en de
werkprocessen bemoeilijken.

Het besluit dat de uitvoering van het beleid waarbij de Staat hulp biedt aan onderhoudsgerechtigden, niet doeltreffend wordt ondersteund op het vlak van IT. Dat bemoeilijkt het
werk van de DAVO-medewerkers en benadeelt de begunstigden, zowel door de formaliteiten die moeten worden vervuld als door de tijd die dat in beslag neemt.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbeveling:
Uitbouw van
geïntegreerde
IT-oplossingen

A.13
Snel werk maken van geïntegreerde, duurzame en gestructureerde IToplossingen voor dossierbeheer, vanaf het moment dat de aanvraag tot
tussenkomst van de DAVO wordt ingediend tot de uiteindelijke invordering van
het onderhoudsgeld.
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6.6

Antwoord van de administratie

In haar antwoord wijst de administratie erop dat de IT-projecten bedoeld voor een geïntegreerde verwerking van alle DAVO-dossiers tegen eind 2019 zouden moeten zijn gefinaliseerd.
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Hoofdstuk 7

Opvolging, omkadering en
evaluatie
7.1

Statistieken over het onderhoudsgeld in België

Hoewel er enkele gerichte onderzoeken en studies voorhanden zijn, zijn er maar weinig
gegevens beschikbaar over de betaling van onderhoudsgeld. Zo zijn er geen becijferde gegevens die regelmatig en volgens eenzelfde en betrouwbare methode worden verzameld over
het aantal onbetaalde (of gedeeltelijk of laattijdig betaalde) onderhoudsgelden of over de
impact van de niet-betaling van die onderhoudsgelden op de armoede.
Met dergelijke gegevens zou nochtans een objectieve analyse van de problematiek kunnen worden gemaakt (en zouden onder meer betrouwbare cijfers mogelijk zijn over het
aantal potentiële begunstigden van voorschotten van de DAVO alsook over de dekkings- 92
en participatiegraad93). Ze zouden een verbetering betekenen voor het overheidsbeleid en
zijn ook onmisbaar voor de evaluatie van de (onder meer budgettaire) impact van eventuele
wetswijzigingen (bijvoorbeeld een aanpassing van de drempelbedragen die zijn vastgelegd
voor de inkomens om recht te hebben op de voorschotten). De oprichting van een centraal
bestand van vonnissen, arresten en akten over de toekenning van onderhoudsgeld zou hierover waardevolle statistieken kunnen opleveren.

7.2

Opvolging en performantie-indicatoren

De organisatie van de DAVO gaat uit van een sterke autonomie van de lokale kantoren,
zowel op het niveau van de infocenters voor het onderdeel Intake (toekenning en weigering van tussenkomsten) als bij de kantoren voor niet-fiscale invordering. Die organisatie
vereist dat er voldoende opvolging is waaruit relevante en betrouwbare beheerinformatie
voortvloeit, aan de hand waarvan de kwaliteit van de dossierverwerking en de doeltreffendheid van de invorderingen kan worden gemeten. Dergelijke informatie is nodig om
performantie-indicatoren te kunnen definiëren. De opvolging moet het mogelijk maken
wanneer nodig aangepaste maatregelen te treffen om de DAVO aan te sturen.
Voor het onderdeel Intake is er geen regelmatige opvolging van de kwaliteit van de behandeling van de aanvragen die aan de DAVO zijn gericht en zijn er geen doelstellingen
bepaald op basis van kritieke performantie-indicatoren (KPI).

92 De dekkingsgraad is het aantal potentiële begunstigden van voorschotten (onder de drempelbedragen die zijn
vastgelegd voor de inkomens) ten opzichte van het aantal begunstigden van onderhoudsgeld die kinderen hebben
en die te maken krijgen met niet-betaling.
93 De participatiegraad is het aantal daadwerkelijke begunstigden van een voorschot van de DAVO ten opzichte van
het aantal potentiële aanvragers die er recht op hebben.
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Voor het onderdeel Invordering heeft de administratie doelstellingen gedefinieerd en vastgelegd in de vorm van drie KPI over:
•

•
•

de periode tussen de verzending van de ingebrekestelling en de eerste ontvangen betaling: minstens 20 % van de eerste betalingen moeten worden uitgevoerd binnen zestig
dagen na de verzending van de ingebrekestelling;
het invorderingspercentage bij de voorschotten94: minstens 25 % van de bedragen die de
DAVO als voorschot heeft betaald, moeten worden gerecupereerd;
het percentage onderhoudsplichtigen dat alle vervallen maandelijkse betalingsverplichtingen van het onderhoudsgeld (verhoogd met de werkings- en rechtsvervolgingskosten) gedurende minstens zes opeenvolgende maanden heeft betaald: bedoeling is om
minstens 10 % te bereiken van alle onderhoudsplichtigen voor wie een actief dossier
geopend is in TPAlim.

Die KPI worden niet gebruikt als beheerstools. Bovendien hebben ze slechts betrekking op
enkele aspecten van de invorderingsopdracht.
Er zijn overigens problemen met de betrouwbaarheid van de berekening van de KPI. Zo
zijn er incoherenties, zoals ook de administratie erkent, met betrekking tot TPAlim en de
budgettaire informatie over de DAVO.
Enerzijds verzamelt de administratie sommige gegevens die belangrijk zijn voor de opvolging van haar activiteiten en voor de ontwikkeling van een relevante strategie niet centraal. Dit is onder meer het geval voor het aantal, het type en de doeltreffendheid van de
uitgevoerde invorderingsacties, de termijnen waarbinnen die acties worden uitgevoerd, de
rechtsvervolgingskosten die de administratie heeft betaald en ingevorderd, de opvolging
van de verjaringen, het aantal toegekende afbetalingsplannen en de mate waarin die in
acht worden genomen. Anderzijds zou meer kunnen worden gehaald uit de informatie die
is opgenomen in de toepassingen die de DAVO gebruikt (bijvoorbeeld wat de verwerkingstermijn voor aanvragen tot tussenkomst betreft).
De statistieken die de DAVO voorlegt over zijn opdrachten zijn immers ook onvolledig.
Daardoor is het niet mogelijk de doeltreffendheid te evalueren van het overheidsbeleid dat
wordt gevoerd ten gunste van de onderhoudsgerechtigden, onder meer wat de impact ervan
op de strijd tegen armoede betreft.
Tot slot is er te weinig planning en opvolging van de human resources die zijn toegewezen
aan de DAVO en gebeurt er op dat vlak geen behoeftenanalyse. Zo kan de administratie
sinds de integratie van de DAVO in de AAII (2014) geen nauwkeurige cijfers voorleggen over
de voltijdse equivalenten die aan de DAVO zijn toegewezen in de infocenters (onderdeel
Intake) en in de kantoren voor niet-fiscale invordering (invordering). De werklast per personeelslid in de verschillende kantoren wordt overigens niet geëvalueerd.
In haar antwoord wijst de administratie er niettemin op dat de werklast werd gemeten tussen oktober 2011 en juli 2012. In 2017 werd een actualisatie uitgevoerd toen de innings- en

94 Ratio van de binnenkomende bedragen toegerekend op de post voorschotten DAVO ten opzichte van de uitgaande
bedragen betaald als DAVO-voorschotten.
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invorderingstaken van de DAVO-schulden werden gescheiden. Er werd geraamd hoeveel
personeel nodig zou zijn en er werd een samenwerkingssysteem ingevoerd voor specifieke
tekorten.

7.3

Omkadering

7.3.1 Instructies
Rekening houdende met de specifieke en complexe taken van de DAVO-medewerkers alsook met de gedecentraliseerde organisatie van de DAVO, is het uiterst belangrijk dat de
DAVO-medewerkers, zowel die van het onderdeel Intake als die van het onderdeel Invordering, een beroep kunnen doen op nauwkeurige en geactualiseerde instructies over de
manier waarop ze de dossiers moeten beheren.
In 2014 wilden de diensten van de administrateur niet-fiscale invordering de DAVO-medewerkers een instructie bezorgen die alle instructies, alle Mailing Office-richtlijnen en alle
andere bestaande documenten samenbracht op één enkele drager. Die instructie moest bestaan uit vier delen. De delen I Inleiding en II Verwerking van de aanvraag tot tussenkomst,
werden verspreid in 2014.
Deel II bevat een uitvoerige beschrijving van het proces en van de manier waarop de personeelsleden die zorgen voor het onderdeel Intake de DAVO-dossiers moeten behandelen.
Deze instructie werd aangevuld en geactualiseerd (ingevolge de evolutie van de wetgeving)
aan de hand van een vorming in september 2017.
De delen III Invordering en IV Incidenten zouden in 2015 worden gepubliceerd. In augustus 2018 was dit echter nog steeds niet gebeurd. De invorderingsprocedure wordt slechts
omkaderd door enkele Mailing Offices over bepaalde punten of bijzondere problemen (bijvoorbeeld met betrekking tot de opschorting van of de verzaking aan de invordering) alsook door opleidingsdocumentatie van februari 2018.
In de loop van de audit kondigde de administratie aan dat er binnenkort een beschrijving
beschikbaar zou zijn van de Intake- en Invorderingsprocessen eigen aan de DAVO.
7.3.2 Hiërarchisch toezicht
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er geen gestructureerd toezicht gebeurt door een hiërarchische meerdere en dat de DAVO-diensten niet worden geïnspecteerd. Zo worden de
samenstelling van het dossier en de berekening van de vordering door de dossierbeheerder
op geen enkele wijze gecontroleerd (vergissingen kunnen slechts worden vastgesteld wanneer de onderhoudsplichtige de gegevens en de bedragen betwist). De toerekening van de
betalingen wordt overigens evenmin gecontroleerd.
De DAVO werkt niet met de controlehandleiding voor niet-fiscale ontvangsten van de
AAII95 noch met de rapporteringstoepassing voor de controles Workflow-controle.

95 FOD Financiën, Algemene Administratie Inning en Invordering, Handleiding Dienst Controle (DC), sector niet-fiscale
invordering, p. 5.
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Doordat er geen gestructureerde controle en inspectie zijn, kan niet worden gewaarborgd
dat de risico’s worden beheerst, bijvoorbeeld op het vlak van gelijke behandeling, schuldberekening, correcte toerekening van de bedragen en stuiting van de verjaring.

7.4

Evaluatie

De DAVO-wet voorziet in de oprichting van een evaluatiecommissie96 die jaarlijks een
evaluatieverslag moet opmaken en adviezen moet voorleggen97. Bij de parlementaire werkzaamheden heeft de wetgever bijzondere aandacht geschonken aan de noodzaak om het
systeem dat de wet heeft ingevoerd te evalueren, onder meer de werking en de organisatie
van de pas opgerichte dienst, maar ook sommige aspecten van de wet zelf (voornamelijk de
percentages van de bijdrage in de werkingskosten van de DAVO, de budgettaire gevolgen
van de oprichting van de DAVO, het bedrag van de gestorte en gerecupereerde voorschotten enz.)98.
Het jaarlijks evaluatieverslag is bedoeld als strategisch instrument en ter aansturing van
het beheer. De wet bepaalt dat het verslag jaarlijks vóór 31 januari van het jaar volgend op
het geëvalueerde kalenderjaar moet worden voorgelegd aan de ministers van Financiën en
van Begroting99. Vervolgens moet de minister van Financiën het verslag aan het parlement
bezorgen. Het moet minstens het volgende bevatten:
•
•
•
•
•

de evaluatie van de werking en de organisatie van de DAVO;
de evaluatie van de relevantie en de realisatiegraad van de doelstellingen van de DAVOwet;
de evaluatie van de doeltreffendheid, van de impact en van de duurzaamheid van de wet;
conclusies en de aanbevelingen;
een evaluatieplan.

De evaluatiecommissie werd opgericht in 2005100 en heeft zeven verslagen ingediend van
2004 tot 2010. Sinds 2011 heeft ze er geen meer voorgelegd. De verslagen bevatten gegevens
zoals een stand van zaken van het personeel, de verwerkingstermijnen van de dossiers en
de beschikbare ICT-middelen.
Dat er geen verslagen meer zijn sinds 2011 druist in tegen de wet. Daardoor ontbreekt het
de minister, de administratie en het parlement aan een belangrijk beheer-, informatie- en
evaluatie-instrument. Regelmatige en bijgewerkte evaluaties zijn des te belangrijker aangezien de DAVO de voorbije jaren ingrijpende wettelijke en organisatorische veranderingen
heeft ondergaan.

96 Ze bestaat uit twintig leden die gedurende zes jaar zitting hebben, onder wie tien bij koninklijk besluit benoemde
ambtenaren van de FOD Financiën en tien door de minister benoemde leden-raadgevers. De tien raadgevers zijn
onder andere parlementsleden of vertegenwoordigers van belangengroepen. De commissie beschikt over een
secretariaat bestaande uit twee ambtenaren van de FOD Financiën.
97 Artikel 29 van de DAVO-wet.
98 Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de samenstelling en de werking van de commissie tot evaluatie
van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën,
Verslag aan de Koning.
99 Artikel 29 van de DAVO-wet.
100 Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 , op. cit.

DIENST VOOR ALIMENTATIEVORDERINGEN / 67

7.5

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat:
•

•
•
•
•
•

er voor het onderdeel Intake geen sprake is van een regelmatige en harmonieuze opvolging van de kwaliteit waarmee de aanvragen gericht aan de DAVO worden verwerkt,
noch van KPI;
er KPI bestaan voor het onderdeel Invordering, maar daarbij problemen rijzen qua betrouwbaarheid;
er geen bevredigende planning en opvolging gebeurt van de human resources bij de
DAVO;
er geen precieze en actuele instructies zijn;
er geen controles noch inspecties gebeuren van de dossiers en de verschillende procedures;
de evaluatiecommissie sinds 2011 geen verslag meer heeft voorgelegd.

Het besluit dat de tussenkomsten van de Staat ten voordele van onderhoudsgerechtigden
kampen met een gebrek aan omkadering, opvolging en aansturing.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

KPI

A.14
Doelstellingen en kritische performantie-indicatoren (KPI) definiëren
voor de verwerking van de aanvragen; de doelstellingen en KPI voor de
invordering van de onderhoudsgelden opnieuw definiëren.

Planning van de
human resources

A.15
Voorzien in opvolging en een meer gedetailleerde planning van de human
resources die de DAVO-dossiers moeten behandelen; onevenwichten in
de verdeling van de werklast over de personeelsleden en de kantoren en
kritische situaties van personeelsafwezigheden identificeren, en sneller
actie ondernemen.

Instructies en
processen

A.16
Nagaan of de administratieve instructies voor de DAVO op dezelfde
manier worden toegepast door de lokale kantoren; een gedetailleerde en
bijgewerkte beschrijving opmaken van de DAVO-processen.

Controle en inspectie

A.17
Controles op de DAVO plannen en uitvoeren, onder meer voor de
schuldberekening; de DAVO betrekken bij de controlehandleiding van de
AAII voor niet-fiscale ontvangsten.

Evaluatiecommissie

A.18
De werkzaamheden van de evaluatiecommissie die werd opgericht door
de DAVO-wet van 21 februari 2003 opnieuw opstarten en de verplichting
naleven om jaarlijks een evaluatieverslag te publiceren.

7.6

Antwoord van de administratie

Wat het beheer betreft van het personeel dat zich bezighoudt met de DAVO-taken, verduidelijkte de administratie in een aanvulling op haar antwoord dat het geraamde personeel
volstond om de Intake-taken correct te vervullen, rekening houdend met de huidige wetgeving en uitsluitend voor zover alle functies zijn ingevuld. De administratie erkent niettemin
dat dit niet het geval is voor alle infocenters. Het Rekenhof merkt op dat de administratie
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verwijst naar een toereikende personeelsraming en niet naar een effectieve invulling van
de personeelsformatie.
De administratie stelt dat ze, om een eenvormige toepassing van de administratieve instructies te waarborgen, een netwerk Intake DAVO heeft opgezet om de nieuwe instructies
te evalueren en de burgers eenvormige antwoorden te verstrekken. De werkzaamheden van
dit netwerk zijn toegankelijk voor alle medewerkers van Intake DAVO. De invorderingsinstructies zijn voor alle medewerkers toegankelijk. De bijwerking ervan hangt echter af
van de indienststelling van de nieuwe toepassingen en van de procesbeschrijvingen die
momenteel worden opgesteld.
De interne beheersing voor de invordering ging van start tijdens het vierde kwartaal 2018,
maar zal pas in 2019 worden uitgebreid naar de DAVO-schulden.
Wat de planning en realisatie van controles bij de DAVO betreft, is de administratie van
oordeel dat, aangezien de IT-toepassingen op korte termijn zullen worden vervangen, het
budgettair gesproken niet opportuun is deze controles te implementeren.
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Hoofdstuk 8

Algemene conclusies en
aanbevelingen
8.1

Conclusies

8.1.1 Verwerking van de aanvragen tot tussenkomst
Tussen 2004 en 2017 daalde het aantal kantoren dat de aanvragen tot tussenkomst behandelt van 30 tot 12 over het land verspreide kantoren. Om dat verlies aan toegankelijkheid te
compenseren, overweegt de administratie van de AAII een beroep te doen op de OCMW’s
om de aanvragers te helpen hun aanvragen tot tussenkomst voor de DAVO in te vullen.
Het Rekenhof benadrukt dat die bijstand in de lijn ligt van hun algemene opdracht van het
verschaffen van informatie en administratieve begeleiding aan burgers.
De ingediende dossiers zijn vaak onvolledig en de medewerkers van de DAVO moeten regelmatig bijkomende inlichtingen vragen aan de aanvragers. Vooral het voorleggen van het
originele exemplaar van de uitvoerbare titel dat het onderhoudsgeld vastlegt, blijkt bijzonder moeilijk, in die mate dat de gerechtigde soms afziet van zijn aanvraag.
Het Rekenhof wijst erop dat het centrale bestand van akten die onderhoudsgeld toekennen,
dat volgens een wet van 2014 moest worden opgericht, nog steeds niet werd aangemaakt.
Een centraal bestand zou de DAVO echter toegang geven tot authentieke en actuele gegevens en aldus de aanvrager moeilijke stappen besparen.
Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid, die bestaat sinds 2016, om online
een aanvraag tot tussenkomst in te dienen bij de DAVO (ongeveer 8 % van de aanvragen).
Momenteel vormt ze geen administratieve vereenvoudiging voor de begunstigden (de originele uitvoerbare titel moet nog steeds worden bezorgd aan de DAVO) noch voor de medewerkers van de dienst (die de informatie uit de elektronische formulieren manueel moeten
invoeren in de toepassing van de DAVO).
Daarnaast vormt het bepalen van het bedrag van het in te vorderen onderhoudsgeld een
lastig karwei voor de DAVO-diensten. De bepaling berust op een heel aantal factoren en
de nadere regels voor de berekening kunnen verschillen van dossier tot dossier. Het beheer van de berekening van de schuld is niet geautomatiseerd: de berekeningen worden
uitgevoerd door de medewerkers van de DAVO met behulp van Excel-rekenbladen. Ze worden niet duidelijk en gestructureerd uiteengezet in de dossiers. Deze werkwijze leidt tot
een aanzienlijke administratieve werklast, is een potentiële bron van fouten en bemoeilijkt
controles. De situatie is des te zorgwekkender omdat de evolutieve aard van de dossiers
verplicht tot frequente herberekeningen.
Ook de regels om de voorschotten te vernieuwen, leiden tot een grote administratieve
werklast. De aanvragers moeten immers om de zes maanden kunnen aantonen dat zij vol-
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doen aan de wettelijke voorwaarden om recht te blijven hebben op de voorschotten. De
DAVO-diensten eisen informatie van de aanvragers waarover ze al beschikken of die ze
rechtstreeks bij de bevoegde administratieve diensten zouden kunnen verkrijgen (attesten
kinderbijslag, attesten over de betaling van een leefloon door het OCMW of van een rustpensioen enz.).
De moeilijkheden die de DAVO ondervindt om de veranderingen in de situatie van de begunstigden op te volgen, leidt tot het risico dat ten onrechte voorschotten aan hen worden gestort. Dit risico wordt onvoldoende beheerst. Een deel van de onrechtmatig gestorte
voorschotten wordt niet opgemerkt. De belastingadministratie beschikt overigens niet over
geconsolideerde cijfers over het invorderingspercentage van opgespoorde onverschuldigde
bedragen.
8.1.2 Invordering van de onderhoudsgelden die de DAVO beheert
De invordering van de onderhoudsgelden die de DAVO beheert, omvat risico’s op fouten
en inefficiëntie die de administratie onvoldoende onder controle heeft. De nieuwe invorderingsstrategie van de AAII, die de afbetalingsplannen beperkt tot twaalf maanden, kan
moeilijk worden toegepast op de vorderingen beheerd door de DAVO, voornamelijk omdat
de terugbetalingscapaciteit van de onderhoudsplichtige niet op het niveau is van de maandelijkse betalingen die van hem worden geëist om zijn schuld aan te zuiveren op twaalf
maanden tijd.
Voorts gebeurt de invordering van de onderhoudsgelden beheerd door de DAVO niet op basis van een geïntegreerde IT-toepassing. De solvabiliteitsonderzoeken, afbetalingsplannen,
acties van gedwongen invordering, de stuitingen van verjaring en de opschortingen van of
verzakingen aan invorderingen worden niet beheerd aan de hand van een gecentraliseerde
IT-toepassing. Dit leidt tot een inefficiënt beheer, een risico op fouten en de onmogelijkheid
om systematisch controles uit te voeren, aangezien de medewerkers niet anders kunnen
dan Excel-bestanden bijhouden parallel met de TPAlim-toepassing om de DAVO-dossiers
te beheren.
Bovendien worden de risico’s in verband met het beheer van de verjaringen onvoldoende
beheerst bij gebrek aan een geautomatiseerde systematische controle en een computergestuurd waarschuwingssysteem. Naast de verliezen voor de Schatkist die voortvloeien uit
de niet-invordering van de voorschotten loopt de Staat het risico op rechtsvervolgingen en
veroordelingen tot vergoeding van de onderhoudsgelden waarvoor de DAVO de schulden
heeft laten verjaren.
Het gecumuleerde invorderingspercentage aan onderhoudsgelden beheerd door de DAVO
ging er de voorbije jaren weliswaar op vooruit, maar het blijft beperkt (29,25 % op 31 december 2018), onder meer omdat een groot aantal onderhoudsplichtigen insolvabel bleek.
Ondanks de steun van de DAVO en de invorderingsmiddelen waarover de dienst beschikt,
ontvangen veel onderhoudsgerechtigden dus niet, geheel of gedeeltelijk, het onderhoudsgeld waarop ze recht hebben. Voor sommigen wordt dit inkomensverlies echter gecompenseerd door de storting van voorschotten.
Er worden nagenoeg geen beslissingen genomen tot opschorting van of verzaking aan
de invordering van onderhoudsgelden ten laste van insolvabele onderhoudsplichtigen.
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De invorderingsdiensten van de DAVO moeten dus een groot aantal dossiers beheren waarvoor al jaren geen stortingen worden uitgevoerd.
Bij gebrek aan geconsolideerde gegevens over het aantal, de termijnen, de kosten en het
type invorderingsacties, kan het Rekenhof de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de
invorderingsacties van de DAVO niet nauwkeuriger evalueren.
8.1.3 Beheer van de betalingen
De DAVO-wet bepaalt dat de sommen die de dienst recupereert bij onderhoudsplichtigen
achtereenvolgens worden toegerekend op: (1) de invorderingskosten die door de dienst werden voorgeschoten; (2) de werkingskosten van de DAVO overeenstemmend met 13 % van
de hoofdsom van de schuld; (3) de aan de gerechtigde verschuldigde interesten; (4) de toegekende voorschotten; (5) het verschil tussen het bedrag van het onderhoudsgeld en het
bedrag van het toegekende voorschot; (6) het bedrag van de achterstallen die bestonden
op datum van de aanvraag tot tegemoetkoming. Deze toerekeningsvolgorde is ongunstig
voor de onderhoudsgerechtigden en strookt niet met de doelstelling van de DAVO inzake
bijstand aan onderhoudsgerechtigden. Ze biedt hen immers weinig kansen om hun onderhoudsgelden te recupereren in geval van een gedeeltelijke terugbetaling vanwege de onderhoudsplichtige (zeker wanneer de werkingskosten hoog liggen).
Binnen deze context past de administratie de wettelijke toerekeningsvolgorde soms niet toe
om de rechten van de onderhoudsgerechtigden te vrijwaren.
Het beheer van de invorderingskosten is problematisch. De toepassingen van de DAVO
bieden noch de mogelijkheid om de kosten in te voeren, noch om ze boekhoudkundig ten
laste te nemen. Ze worden apart beheerd, waardoor een administratieve werklast ontstaat
en dus een potentiële bron van fouten.
De AAII heeft de risico’s op toerekeningsfouten onvoldoende in de hand. Er gebeuren veel
foutieve toerekeningen die tijdrovende rechtzettingsprocedures met zich meebrengen.
Tot slot stelt het Rekenhof vast dat een groot aantal betalingen op de DAVO-rekening wordt
bewaard in afwachting van manuele verwerking, identificatie en correcte toerekening. Ondanks de geleverde inspanningen blijft het bedrag ervan hoog (2,3 miljoen euro op 31 december 2018). Dit leidt tot vertragingen bij de terugbetaling van sommige onderhoudsgerechtigden en tot fouten bij de berekening van de schuld in sommige dossiers, wat dan weer
invorderingen van onverschuldigde bedragen met zich mee kan brengen.
8.1.4 IT-tools
Het beheer van de DAVO berust voornamelijk op de toepassingen TPAlim en Webalim.
Die functioneren op basis van verouderde technologie en werden niet echt bijgewerkt sinds
2003.
De functionaliteiten van beide toepassingen laten te wensen over en beantwoorden onvoldoende aan de behoeften van de DAVO-medewerkers. Zo worden de invorderingstaken niet
ondersteund door de IT-toepassingen en worden ze dus uitgevoerd aan de hand van Excelrekenbladen. Bovendien is er geen automatische berekening van de schulden in verwerkt.
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Ze bieden niet de mogelijkheid om de toerekening van de invorderingskosten te beheren,
omvatten geen waarschuwingssysteem voor verjaring enz.
TPAlim kampt overigens met een heel aantal technische problemen waardoor de toepassing regelmatig onbeschikbaar is of de medewerkers een deel van hun werkzaamheden
opnieuw moeten beginnen.
Tot slot is het stroef werken met TPAlim. Wanneer nieuwe verantwoordingsstukken (betalingsbewijzen, vonnissen met terugwerkende kracht …) die gevolgen hebben voor de berekening van de schuld worden toegevoegd aan het dossier, kan de aanvankelijk in het dossier
opgenomen informatie meestal niet worden gewijzigd. In dat geval moeten de medewerkers
om louter technische redenen een nieuw dossier openen. Dit frequente opstarten van een
nieuw dossier brengt een administratieve werklast met zich mee (nieuwe berekeningen,
nieuwe brieven, uitleg aan onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtigen, wat tot onbegrip leidt).
Sinds 2007 worden nieuwe toepassingen aangekondigd om de werkzaamheden van de
DAVO te verbeteren. In 2019 zouden meer performante toepassingen moeten worden ingevoerd. Het Rekenhof merkt op dat de overgrote meerderheid van de acties die de administratie aankondigt in haar antwoorden op de aanbevelingen van het Rekenhof, afhankelijk is
van de indienststelling van die toepassingen.
8.1.5 Opvolging en omkadering van de opdrachten van de DAVO
De opvolgingssystemen van de DAVO zijn onvolledig en bieden niet de relevante en betrouwbare informatie die nodig is om de kwaliteit van de dossierverwerking en de doeltreffendheid van de invordering van de onderhoudsgelden te evalueren. Er zijn geen KPI voor
de Intake-fase en de KPI die werden gedefinieerd voor de invorderingsfase zijn niet relevant. Sommige gegevens die van belang zijn om de DAVO-activiteiten te kunnen opvolgen
en om een relevante strategie te kunnen uitwerken, worden niet verzameld.
Het Rekenhof wijst er ook op dat de planning en de opvolging van de aan de DAVO toegewezen human resources ontoereikend zijn en niet berusten op een behoeftenanalyse. De
werklast per personeelslid bij de verschillende kantoren wordt niet geëvalueerd.
De controlehandleiding van de AAII geldt niet voor de DAVO. De werkzaamheden van de
gedecentraliseerde kantoren worden niet geïnspecteerd. De interne beheersingsprocedures
zijn ontoereikend en waarborgen niet dat de risico’s worden beheerst (bijvoorbeeld op het
vlak van de gelijke behandeling, de correcte toerekening van bedragen, de stuiting van de
verjaring of de berekening van de schuld).
De DAVO-wet voorziet in de oprichting van een commissie die een jaarlijks evaluatieverslag moet opstellen over de DAVO. Die evaluatiecommissie heeft sinds 2011 geen verslagen
meer ingediend. Het uitblijven van een jaarlijks evaluatieverslag is in strijd met de wet en
ontneemt de administratie, de minister en het parlement een belangrijk aansturingsinstrument. De uitvoering van regelmatige en geactualiseerde evaluaties is des te belangrijker
aangezien de DAVO de voorbije jaren ingrijpende wettelijke en organisatorische veranderingen heeft ondergaan.
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8.2

Aanbevelingen
Aanbevelingen

Actoren

Voor meer
details,
zie punt

Behandeling van de aanvragen tot tussenkomst (onderdeel Intake)
1

De nodige initiatieven nemen om het centrale bestand van
vonnissen, arresten en akten die onderhoudsgeld toekennen
– waarin werd voorzien door een wet van 2014 – te creëren;
met die database zou kunnen worden vermeden dat de
burger die een tussenkomst vraagt het origineel van de
uitvoerbare titel die het onderhoudsgeld vastlegt of wijzigt,
moet verstrekken aan de DAVO (daarvoor zou de wet
aangepast moeten worden); een dergelijke administratieve
vereenvoudiging zou de risico’s op fouten elimineren als er
verschillende vonnissen zijn

Minister
van Justitie
en wetgever

3.1

2

De rol van de OCMW’s versterken bij de indiening van
de aanvragen, in het kader van een gestructureerde
samenwerking tussen de OCMW’s en de FOD Financiën; aan
het doelpubliek duidelijk meedelen hoe de taken zijn verdeeld
tussen de OCMW’s en de FOD Financiën

FOD Financiën

3.1

3

Het elektronisch aanvraagformulier (en de werkingsregels
ervan) aanpassen om ervoor te zorgen dat het beter
tegemoetkomt aan de behoeften van de aanvragers en de
ambtenaren; de aanvragers ertoe aanzetten dat formulier te
gebruiken

FOD Financiën

3.1

4

De berekening van het onderhoudsgeld automatiseren via
een applicatie om fouten te vermijden en het werk van de
medewerkers te vergemakkelijken

FOD Financiën

3.2

5

Onderzoeken hoe de procedures kunnen worden
vereenvoudigd, in het kader van de initiële aanvraag en de
vernieuwingen van de voorschotten op onderhoudsgelden
die de DAVO toekent, door rechtstreeks de nodige informatie
bij de bevoegde administraties te vragen zonder daarvoor
systematisch een beroep te doen op de aanvragers

FOD Financiën

3.4

Invordering van de vorderingen beheerd door de DAVO
6

Nagaan of de nieuwe strategie die de afbetalingsplannen
beperkt tot twaalf maanden aangepast is aan de
financiële toestand van de onderhoudsplichtigen en aan
de hoge bedragen van de vorderingen van de DAVO,
door de informatie over afbetalingsplannen die aan
onderhoudsplichtigen zijn toegekend, te consolideren in een
database

FOD Financiën

4.3

7

Zorgen voor een geïntegreerd en geïnformatiseerd
beheer van de taken van de invorderingsdiensten
(solvabiliteitsonderzoeken, afbetalingsplannen, acties van
gedwongen invordering, opvolging van de verjaringen,
opschorting van en verzaking aan de invordering) om
enerzijds de mogelijkheid te bieden de resultaten van
de invorderingsacties gemakkelijk te raadplegen via een
heldere en gestructureerde voorstelling en anderzijds de
mogelijkheid te bieden voor een globale opvolging van de
situatie van de onderhoudsplichtigen

FOD Financiën

4
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Aanbevelingen

Actoren

Voor meer
details,
zie punt

8

De oninvorderbare schulden opsporen en de procedures
toepassen als wordt vastgesteld dat de schulden
oninvorderbaar zijn; zo kan de DAVO een nauwkeuriger
beeld krijgen van de stand van de vorderingen die hij beheert

FOD Financiën

4.5

9

De verjaringstermijnen van de vorderingen in alle
niet-afgesloten dossiers nagaan en een systeem van
automatische verwittiging invoeren

FOD Financiën

4.6

FOD Financiën

5.1

Wetgever
Evaluatiecommissie

5.2

FOD Financiën

5.3

FOD Financiën

6

Beheer van de betalingen
10

Alle toerekeningen van de bedragen die de DAVO heeft
gerecupereerd in één enkele applicatie beheren (de
invorderingskosten worden momenteel apart beheerd)

11

Nagaan in welke mate de wettelijke volgorde voor
de toerekening van de bedragen die de DAVO heeft
gerecupereerd en de hoogte van de werkingskosten van de
DAVO een obstakel kunnen vormen voor de doelstelling van
de wet, en de bestaande wetgeving indien nodig aanpassen

12

De betalingen die on hold staan, aanzuiveren door te
identificeren welke betalingen niet konden worden
toegerekend en die vervolgens correct toe te rekenen
IT-tools

13

Snel werk maken van geïntegreerde, duurzame en
gestructureerde IT-oplossingen voor dossierbeheer, vanaf
het moment dat de aanvraag tot tussenkomst van de DAVO
wordt ingediend tot de uiteindelijke invordering van het
onderhoudsgeld

Opvolging en omkadering van de opdrachten van de DAVO
14

Doelstellingen en kritische performantie-indicatoren
(KPI) definiëren voor de verwerking van de aanvragen;
de doelstellingen en KPI voor de invordering van de
onderhoudsgelden opnieuw definiëren

FOD Financiën

7.2

15

Voorzien in opvolging en een meer gedetailleerde planning
van de human resources die de DAVO-dossiers moeten
behandelen; onevenwichten in de verdeling van de werklast
over de personeelsleden en de kantoren identificeren
evenals kritische personeelsafwezigheden, en sneller actie
ondernemen

FOD Financiën

7.2

16

Nagaan of de administratieve instructies voor de DAVO op
dezelfde manier worden toegepast door de lokale kantoren;
een gedetailleerde en bijgewerkte beschrijving opmaken van
de DAVO-processen

FOD Financiën

7.3

17

Controles op de DAVO plannen en uitvoeren, onder
meer voor de schuldberekening; de DAVO betrekken
bij de controlehandleiding van de AAII voor niet-fiscale
ontvangsten

FOD Financiën

7.3

18

De verplichting naleven om jaarlijks een evaluatieverslag
te publiceren van de evaluatiecommissie opgericht door de
DAVO-wet van 21 februari 2003

Evaluatiecommissie

7.4

Bijlagen
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Bijlage 1
Behandelingstermijnen van de dossiers
Om de1behandelingstermijnen voor de dossiers te onderzoeken heeft het Rekenhof, van alle
BIJLAGE

in TPAlim ingevoerde dossiers, de ‘unieke’ dossiers in aanmerking genomen (dat wil zeggen, de dossiers waarbij geen enkel ander dossier werd geopend voor dezelfde aanvrager ten
aanzien van dezelfde onderhoudsplichtige) die werden ingediend tussen 1 januari 2016 en
6 augustus 2018.
Om de behandelingstermijnen voor de dossiers te onderzoeken heeft het Rekenhof, van alle in TPAlim
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Ze zouden de cijfers immers vertekenen voor zover bij de heropening van een
onderhoudsplichtige) die werden ingediend tussen 1 januari 2016 en 6 augustus 2018.
dossier de indieningsdatum wel hetzelfde blijft, maar de openingsdatum overeenstemt met
de opening van het nieuwe dossier.
Er werd geen rekening gehouden met dossiers die verschillende keren moesten worden ingevoerd. Ze
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Behandelingstermijnen van de dossiers
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De drie volgende grafieken splitsen de globale verwerkingstermijn van grafiek 1 uit volgens de
verschillende fasen van het proces.
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De drie volgende grafieken splitsen de globale verwerkingstermijn van grafiek 1 uit volgens
de verschillende fasen van het proces.
Grafiek 2 – Aantal dagen tussen de indiening van de dossiers en het moment waarop ze volledig zijn,
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Bijlage 2
Antwoord van de minister van 27 maart 2019

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.
wettelijk depot
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