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178e Boek – deel II:
Boek 2021 over
de Sociale Zekerheid
Deel I

Budgettaire en financiële toestand 2020

Het Rekenhof geeft in het eerste hoofdstuk van deel I een overzicht van de begrotingsontvangsten en -uitgaven 2020 van de sociale zekerheid, die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2021 heeft
bezorgd, en vergelijkt ze met 2019 en 2018.
In 2020 sloot de sociale zekerheid het begrotingsjaar af met een voorlopig saldo van 206,9 miljoen euro, tegenover 1.058 miljoen euro in 2019.
De geconsolideerde ontvangsten bedroegen 116.411,7 miljoen euro (+12,61 % tegenover 2019)
en de geconsolideerde uitgaven 116.204,8 miljoen euro (+13,57 %). Het grootste deel daarvan
(90,26 %) werd besteed aan prestaties aan de sociaalverzekerden (o.a. pensioenen, geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid), die stegen met 14,70 %.
De COVID-19-crisis heeft in 2020 de uitgaven voor verschillende prestaties beïnvloed. Zo stegen
de uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen van de RSZ-Globaal Beheer met 70,24 %, vooral
door de toename van het aantal tijdelijke werklozen tijdens de COVID-19-crisis. De stijging van
de uitgaven voor geneeskundige verzorging (+11,07 %) is voor een deel te verklaren door de terugbetaling van specifieke prestaties die zijn gelinkt aan de COVID-19-crisis (951,8 miljoen euro)
en voor een deel aan de terugbetaling van de verstrekkingen binnen de globale begrotingsdoelstelling (+1.974,1 miljoen euro of +7,47 %). Bij de RSVZ-Globaal Beheer heeft de COVID-19-crisis
geleid tot meeruitgaven voor het overbruggingsrecht (3,4 miljard euro in 2020, terwijl die uitgaven in 2019 nog verwaarloosbaar waren).
De stijging van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid (+7,59 %) is vooral het gevolg van de
indexering van de uitkeringen en van de toename van het aantal vergoede uitkeringsdagen. De
pensioenuitgaven stegen met 4,16 % door de toename van het aantal pensioengerechtigden en
de evolutie van het gemiddelde uitgekeerde pensioenbedrag. Voor die twee soorten uitgaven is
de impact van de COVID-19-crisis verwaarloosbaar.
Het kassaldo van de RSZ-Globaal Beheer bedroeg op 31 december 2020 897 miljoen euro. Net als
in de voorgaande jaren was het tijdens het jaar echter overwegend negatief. Het RSVZ-Globaal
Beheer had op 31 december 2020 2.080,0 miljoen euro beschikbare middelen. De Globale
Beheren van de RSZ en het RSVZ hebben daarnaast op 31 december 2020 nog obligatieportefeuilles en reservefondsen voor respectievelijk 7.889,3 miljoen euro en 5.979 miljoen euro.
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In het eerste punt van hoofdstuk 2 van deel I worden de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven getoetst aan de geactualiseerde ramingen voor 2020 op basis van het ontwerp van initiële
begroting 2021. In punt 2 worden de begrotingsmaatregelen in de geneeskundige verzorging
toegelicht en enkele maatregelen die hun oorsprong vinden in initiatieven van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers of de openbare instellingen van sociale zekerheid zelf. In een derde
punt wordt aandacht besteed aan de verwezenlijkingen in de strijd tegen de sociale fraude.
Tot slot behandelt hoofdstuk 3 van deel I de uitgaven voor prestaties voor de overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Daaruit blijkt dat de OISZ in 2020 uitgaven voor prestaties inzake werkgelegenheid, gezondheidszorg en gezinsbijslag hebben beheerd voor rekening van de deelentiteiten. Die uitgaven bedroegen 928 miljoen euro in 2020.

Deel II		Financieel Beheer en rekeningen van de OISZ
Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ en op onderzoeken die te maken hebben met het financiële beheer van de OISZ.
Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen
van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Zoals in zijn vorige Boeken over
de Sociale Zekerheid stelt het Rekenhof nog steeds vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen onvoldoende worden nageleefd. Het Rekenhof
moet de rekeningen van de OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
ontvangen. Op 31 augustus 2021 had het de rekeningen 2018 en 2019 van geen enkele instelling
ontvangen. Van twee instellingen heeft het de rekeningen 2017 ontvangen. Hoewel alle instellingen de rekeningen 2014, 2015 en 2016 hebben opgemaakt, heeft het Rekenhof nog steeds de
rekeningen 2016 van vier instellingen en de rekeningen 2014 en 2015 van twee instellingen niet
ontvangen.
Op 31 augustus 2021 hadden de beheersorganen van tien van de dertien instellingen hun
rekeningen 2020 opgemaakt. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
moet zijn rekeningen 2018, 2019 en 2020 nog opmaken en het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) zijn rekeningen voor de jaren 2017, 2018 en 2019.
RIZIV: weerslag in 2020 van de gewijzigde erkenningsnormen van de ziekenhuizen op de begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid
Sinds 1 juli 2014 kunnen de deelentiteiten (de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) de normen vastleggen waaraan ziekenhuizen,
ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties moeten voldoen. De uitoefening
van die bevoegdheden kan echter gevolgen hebben voor de federale begroting en de begroting
van de sociale zekerheid. Het Rekenhof heeft onderzocht welke weerslag de gewijzigde erkenningsnormen hebben die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 van kracht zijn geworden en
komt tot het besluit dat ze in 2020 geen financiële weerslag hebben gehad op de federale begroting en de begroting van de sociale zekerheid.
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OISZ: opvolging van de interne-auditfunctie
In 2020 hebben de interne-auditdiensten van de OISZ met de steun van het Gemeenschappelijk
Auditcomité (GAC) onder meer een eerste deel van een peer review uitgevoerd die in 2021 wordt
voortgezet. De resultaten hiervan zullen belangrijk zijn om de werking, de kwaliteit en de maturiteit van de interne-auditdiensten te blijven verbeteren. Het GAC stelt dat het maturiteitsniveau
van de interne-auditdiensten nog erg variabel is, maar dat de verschillen in maturiteit tussen de
diensten kleiner worden. Het GAC ziet ook nog mogelijkheden voor de verbetering van de financiële certificering van de rekeningen volgens de internationale auditnormen, de risicobeoordeling en de bepaling van de gepaste prioriteiten van het auditplan, de interne beheersing en het
risicobeheer en de middelen die aan de interne-auditfunctie worden toegewezen.
Famifed en Orint: werking na de overdracht van de gezinsbijslag
Volgens zijn statuten en het koninklijk besluit van 21 maart 2019 staat het Interregionaal Orgaan
voor de Gezinsbijslag (Orint vzw) in voor de vereffening van het Federaal Agentschap voor de
Kinderbijslag (Famifed). In de praktijk nam vooral de administratie van Famifed die taak op zich.
Die werkte op basis van het koninklijk besluit een aantal splitsingsverrichtingen uit op 31 december 2018, 31 december 2019 en 15 juni 2020. Die verrichtingen beïnvloeden zowel de onroerende
als de roerende goederen en de overige activa en passiva. Famifed hanteerde een aantal aanvaardbare uitgangsprincipes om de saldi op de balansrekeningen toe te wijzen aan de deelentiteiten en lichtte die toe in het verslag bij de rekeningen. De boekhoudkundige verwerking van
de overgedragen onroerende goederen, van de overdrachten van de vorderingen gezinsbijslag
en van de uitkering van de reserves administratiekosten aan de uitgetreden deelentiteiten roept
echter vragen op en beïnvloedt in belangrijke mate het economische resultaat.
Orint beheert de restbalans van Famifed na het verkorte boekjaar 2020, wikkelt de openstaande
posten verder af en wijst de resterende saldi toe, inclusief een saldo aan liquiditeiten dat bij hem
in bewaring werd gegeven. Het Rekenhof beveelt aan deze verrichtingen goed te documenteren
en deze enige overgebleven tijdelijke opdracht van Orint af te ronden. De structurele opdrachten
(die blijven) worden geëvalueerd en een aantal acties worden hiertoe voorbereid.
Het Rekenhof stelde in het verleden een onvoldoende afbakening van de verantwoordelijkheden vast. Ook op het vlak van de interne beheersing werden tekortkomingen vastgesteld en de
statuten van Orint bevatten onduidelijkheden. De boekhouding van Orint werd ook niet tijdig
opgestart. Het Rekenhof stelt vast dat sommige tekortkomingen zijn opgelost, maar dat er nog
problemen zijn op het vlak van de interne beheersing en de administratieve organisatie (bv. het
budget). Voor de statuten van Orint werd er nog geen update in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Doordat de deelentiteiten in de toekomst uittreden, moeten ze nochtans worden herbekeken.
De uittreding van de Vlaamse Gemeenschap uit Orint vanaf 1 januari 2022 en van het Waalse
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2024, holt de intermediaire rol van Orint
uit. Het Rekenhof beveelt aan die uittreding administratief goed op te volgen en de nodige maatregelen te nemen voor een praktische uitvoering ervan.
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Deel III

Andere thema’s van de sociale zekerheid

In deel III komen specifieke thema’s van de sociale zekerheid aan bod.
Weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven
in de sociale zekerheid in 2020 en 2021
De beperkingen die de overheid vanaf midden maart 2020 heeft opgelegd in de strijd tegen de
COVID-19-crisis hebben een belangrijke weerslag op sociaal-economisch en maatschappelijk
vlak. Dat dwong de verschillende overheden, elk voor hun bevoegdheden, maatregelen te nemen. Een aantal maatregelen werden genomen in het kader van de federale sociale zekerheid
om het hoofd te bieden aan de crisis. Het gaat meer bepaald om:
• steunmaatregelen voor de werkgevers en de zelfstandigen als schuldenaars van bijdragen;
• steunmaatregelen voor de sociaalverzekerden (werknemers en zelfstandigen) die schade
ondervonden door de beperkende maatregelen van de overheid of die besmet werden met
COVID-19;
• de terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de COVID-19-crisis door de verzekering geneeskundige verzorging en de toekenning van bijkomende financiële middelen aan de
ziekenhuizen.
Volgens de op 31 augustus 2021 beschikbare en nog voorlopige gegevens, bedraagt het verlies
aan ontvangsten voor 2020 een miljard euro, terwijl de bijkomende uitgaven door de COVID19-crisis op 10,9 miljard liggen. Voor 2021 wordt de weerslag van de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid voorlopig geraamd op 617 miljoen euro voor de
ontvangsten en 6,5 miljard euro voor de uitgaven.
Aanvullende pensioenen: doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale
stimulansen - samenvatting
Het Rekenhof heeft de doeltreffendheid onderzocht van het overheidsbeleid dat de opbouw van
aanvullende pensioenen wil aanmoedigen. In 2019 betroffen de aanvullende pensioenen nagenoeg 75 % van de actieve bevolking. Het Rekenhof stelt voornamelijk vast dat het huidige overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen leidt tot een onbillijke situatie en dat het zijn doel,
dat erin bestaat een heel groot aantal begunstigden een evenwichtige aanvulling op hun wettelijk pensioen te bieden, niet bereikt. Het overheidsbeleid biedt overigens ruime mogelijkheden
om de fiscale en sociale lasten te optimaliseren. Dat beleid van optimalisering van de inkomsten
heeft een grote impact op de overheidsfinanciën. Bovendien worden de reguleringsmechanismen van dat beleid niet op doeltreffende wijze toegepast. Die vaststellingen kaderen in een context van gebrek aan eenheid in het beheer van de gegevens over de aanvullende pensioenen.
Financieel evenwicht van het gesolidariseerde pensioenfonds: duurzaamheid van het pensioensysteem van de statutaire personeelsleden van de plaatselijke besturen en berekening
van de responsabiliseringsbijdrage - samenvatting
Het Rekenhof heeft onderzocht of het mechanisme waarmee de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen worden gefinancierd, duurzaam is en of de Federale
Pensioendienst (FPD) de responsabiliseringsbijdrage correct berekent. Het concludeert dat de
laatste hervorming de financieringsmoeilijkheden niet oplost en zelfs kan verergeren door de
bijdragevermindering die wordt toegekend aan lokale besturen die een aanvullend pensioen
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aanbieden aan hun contractuele personeelsleden. Daarnaast moet de FPD de berekening van
de responsabiliseringsbijdrage beter controleren, meer bepaald door de manuele herbewerking
te beperken en door de gegevens te controleren die afkomstig zijn van de voorzorgsinstellingen.

Deel IV

Opvolging van aanbevelingen 2019-2020

In dit deel brengt het Rekenhof verslag uit over het gevolg dat werd gegeven aan de aanbevelingen in zijn vorige Boeken over de Sociale Zekerheid.
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Inleiding
Deel I van dit 178e Boek - Boek 2021 over de Sociale Zekerheid handelt over de budgettaire
en financiële toestand van de sociale zekerheid. Het gaat daarbij om de verrichtingen die
worden beheerd door de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De uitgaven
voor de gezinsbijslag (die sinds 1 januari 2020 volledig zijn overgedragen aan de gemeenschappen) en de sociale bijstand1 vallen erbuiten.
De sociale zekerheid omvat verschillende stelsels.
Het stelsel van de werknemers is van toepassing op personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een werkgever uit de overheidssector of uit de privésector
en, wat de verzekering voor geneeskundige verzorging betreft, ook op de ambtenaren. Het
omvat de volgende takken:
•
•
•
•
•
•
•

de verzekering voor geneeskundige verzorging;
de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust;
de werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag en
de uitkeringen voor loopbaanonderbreking (inclusief tijdskrediet);
de rust- en overlevingspensioenen;
de uitkeringen bij arbeidsongevallen;
de uitkeringen bij beroepsziekten;
de uitkeringen voor jaarlijkse vakantie van de arbeiders2.

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

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

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

1
2
3

Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
Het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de werknemers is eigenlijk geen socialezekerheidsstelsel. Het behoort
niet tot het Globaal Beheer en het wordt beheerd door de RJV.
In het kader van het globaal financieel beheer worden de RSZ en het RSVZ aangeduid als “RSZ-Globaal Beheer” en
“RSVZ-Globaal Beheer”.
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De sociale zekerheid omvat ook nog andere stelsels:
•
•
•
•
•

het stelsel van de overzeese sociale zekerheid;
het stelsel van de zeevarenden;
het stelsel van het statutaire personeel van de provinciale en plaatselijke besturen;
de verrichtingen van de overheidspensioenen;
de andere stelsels, zoals het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen4, de uitgaven voor
de sociale Maribel5 en de uitgaven voor loopbaanonderbreking6 beheerd door de RVA.

Deel I van dit Boek besteedt aandacht aan de ontvangsten en uitgaven van de sociale
zekerheid in 2020 en aan de vergelijking van de begroting 2020 met de (voorlopige) realisaties.
Hoofdstuk 1 geeft toelichting bij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de periode
2018-2020. De toelichting behandelt de evolutie bij de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZGlobaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en
de overheidspensioenen. In hoofdstuk 2komt de uitvoering van de begroting 2020 van die
verschillende stelsels aan bod. Het gaat in op een aantal begrotingsmaatregelen voor bv. de
geneeskundige verzorging of de werkloosheid. Ook de ontwikkelingen op het vlak van de
strijd tegen de sociale fraude worden in dit hoofdstuk behandeld. Tot slot geeft hoofdstuk 3
een overzicht van de uitgaven voor prestaties die door de zesde staatshervorming zijn
overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten die in 2020 nog werden beheerd door
de OISZ.
Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de gegevens van het ontwerp van initiële begroting 20217 en van de uitvoeringsgegevens voor 2018, 2019 en 2020 die de FOD Sociale
Zekerheid in juli 2021 heeft bezorgd.

4
5
6
7

Dat stelsel is vanaf 2019 als een afzonderlijke tak opgenomen in de stelsels buiten Globaal Beheer.
Het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) de non-profitsector via de
creatie van bijkomende arbeidsplaatsen.
De uitgaven voor loopbaanonderbreking door federale ambtenaren zijn sinds 1 januari 2017 opgenomen in de
uitgaven buiten Globaal Beheer.
Zie: Parl. St. Kamer, 13 november 2020, DOC 55 1576/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021, Algemene toelichting, www.dekamer.be. Door het ontbreken van een goedgekeurde begroting in
2020 zijn dit de enige geconsolideerde begrotingsramingen over de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2020.
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Evolutie van de ontvangsten en uitgaven 2018-2020

Hoofdstuk 1

Evolutie van de ontvangsten
en uitgaven 2018-2020
Dit hoofdstuk geeft toelichting bij de evolutie van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen voor de jaren
2018 tot 2020. De cijfers voor 2018 en 2019 verschillen in beperkte mate van de cijfers van het
177e Boek – Deel II - Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, omdat de FOD Sociale Zekerheid
ze heeft geactualiseerd. De cijfers voor 2020 zijn de voorlopige uitvoeringsgegevens die de
FOD Sociale Zekerheid in juli 2021 heeft bezorgd. Ze zijn niet gebaseerd op officiële rekeningen. Het Rekenhof zal later de definitieve, individuele rekeningen van de OISZ controleren.
Alle cijfers zijn opgemaakt volgens de methode van de vastgestelde rechten.
De cijfers in de tabellen en grafieken in dit hoofdstuk zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z.
dat de overdrachten tussen de verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van
de Globale Beheren in de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging) geneutraliseerd zijn.

1

Begrotingssaldo 2018-2020

In 2020 bedragen de ontvangsten van de Globale Beheren, het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen 116.411,7 miljoen
euro en de uitgaven 116.204,8 miljoen euro. Het voorlopige begrotingssaldo voor 2020 bedraagt 206,9 miljoen euro tegenover 1.058,0 miljoen euro in 2019 en 3,6 miljoen euro in 2018.
Tabel 1 – E
 volutie van de voorlopige begrotingssaldi per stelsel (in miljoen euro)
2018

2019

2020

RSZ-Globaal Beheer

-504,7

968,8

502,4

RSVZ-Globaal Beheer

266,4

169,6

-203,4

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

205,2

143,5

-88,2

35,8

-20,6

60,5

FPD-Overheidspensioenen

0,9

-203,3

-64,4

Saldo sociale zekerheid

3,6

1.058,0

206,9

Stelsels buiten Globaal Beheer

Bron: Rekenhof, op basis van de saldi per stelsel volgens de FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
De COVID-19-crisis had een impact op de ontvangsten en uitgaven van de RSZ-Globaal
Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging in 2020.
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Bij de RSZ-Globaal Beheer werden de daling van de ontvangsten uit bijdragen en de stijging
van de uitgaven voor prestaties waartoe de COVID-19-crisis leidde, gecompenseerd door de
evenwichtsdotatie. Het bedrag ervan werd in oktober 2020 vastgesteld op 10,6 miljard euro
(zie punt 2.3.1). Uiteindelijk bleek dat de impact van de COVID-19-crisis beperkter was dan
verwacht, waardoor de RSZ-Globaal Beheer het jaar 2020 afsloot met een positief saldo.
Voor het RSVZ-Globaal Beheer bleek de impact van de COVID-19-crisis vooral uit de stijging van de uitgaven voor het overbruggingsrecht waarvoor de regels tijdens de COVID-19crisis zijn versoepeld. Die werd gefinancierd met de evenwichtsdotatie, waarvan het bedrag
in oktober 2020 werd vastgesteld op 3,5 miljard euro. Dat bedrag was niet hoog genoeg,
waardoor het RSVZ-Globaal Beheer het jaar 2020 afsloot met een negatief saldo.
Ook het RIZIV-Geneeskundige Verzorging kreeg in 2020 een dotatie om de specifieke prestaties van de COVID-19-crisis te financieren. Met 1,2 miljard euro lag die hoger dan de voorlopige uitgaven voor die specifieke prestaties (951,8 miljoen euro). Omdat de uitgaven voor
de terugbetaalde verstrekkingen hoger lagen dan de begrotingsdoelstelling, is het saldo
voor het RIZIV-Geneeskundige Verzorging in 2020 echter negatief.
Bij de overheidspensioenen en de stelsels buiten Globaal Beheer is de impact van de COVID19-crisis minder groot.

2

Ontvangsten 2018-2020

2.1
Overzicht
De ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIVGeneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen
zijn gestegen met 13.038,1 miljoen euro (+12,61 %) tegenover 2019.
Tabel 2 – Geconsolideerde ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer,
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheids
pensioenen (in miljoen euro)
Evolutie
2019-2018 ( %)

2019

Bijdragen

60.992,8

63.061,5

3,39

61.972,8

-1,73

Dotaties en toelagen van
de overheden

18.103,6

19.586,3

8,19

32.507,4

65,97

Alternatieve financiering
door de Staat

14.762,6

15.646,1

5,98

16.846,1

7,67

4.625,4

5.079,7

9,82

5.085,4

0,11

98.484,4 103.373,6

4,96

116.411,7

12,61

Andere ontvangsten
Totaal

2020

Evolutie
2020-2019 ( %)

2018

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
De ontvangsten 2020 uit bijdragen verminderden met 1,73 % ten opzichte van 2019 en bedragen 61.972,8 miljoen euro, wat neerkomt op 53,24 % van de ontvangsten. Die bijdragen worden aangevuld met middelen afkomstig van de overheden (dotaties van de Staat,
toelagen van de gewestelijke overheden en alternatieve financiering: 49.353,5 miljoen euro
of 42,39 %) en met andere ontvangsten (5.085,4 miljoen euro of 4,37 %). Die laatste zijn
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bijvoorbeeld afkomstig van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (1.222,7 miljoen
euro), van bijdragen op de omzet van geneesmiddelen en terugbetalingen door de farmaceutische ondernemingen (1.015,8 miljoen euro), van de financiële opbrengsten van de RSZGlobaal Beheer (205,1 miljoen euro), van de ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten (430,6 miljoen euro) of van
de bedragen teruggevorderd door het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van
Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) (217,5 miljoen euro).
De dotaties en toelagen van de overheden zijn aldus gestegen met 12.921,1 miljoen euro
(+65,97 %) tegenover 2019. Die evolutie houdt verband met de COVID-19-crisis: om de uitgaven aan de sociaalverzekerden te kunnen blijven betalen, werden in 2020 de evenwichtsdotaties voor de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer verhoogd en werd aan
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging een specifieke dotatie toegekend.
2.2

Bijdragen

Tabel 3 – Socialezekerheidsbijdragen (in miljoen euro)
2018

2019

Evolutie
2019-2018 ( %)

2020

Evolutie
2020-2019 ( %)

RSZ-Globaal Beheer

49.961,7

51.749,9

3,58

50.773,1

-1,89

RSVZ-Globaal Beheer

4.485,8

4.567,9

1,83

4.257,7

-6,79

RIZIV-Geneeskundige
Verzorging

1.281,5

1.368,1

6,76

1.474,8

7,80

392,6

381,8

-2,75

345,5

-9,51

4.871,2

4.993,8

2,52

5.121,7

2,56

60.992,8

63.061,5

3,39

61.972,8

-1,73

Stelsels buiten Globaal
Beheer
FPDOverheidspensioenen
Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
De ontvangsten uit bijdragen zijn tussen 2018 en 2020 met 980 miljoen euro (+1,61 %)
gestegen. Tegenover 2019 zijn ze echter gedaald met 1.088,7 miljoen euro (-1,73 %). Bij de
RSZ-Globaal Beheer stegen de ontvangsten uit bijdragen tussen 2018 en 2020 met 811,4 miljoen euro (+1,62 %). Tegenover 2019 was er echter een daling met 976,8 miljoen euro (-1,89 %),
vooral als gevolg van de steunmaatregelen voor specifieke groepen van werkgevers en de
lagere tewerkstelling tijdens de COVID-19-crisis door het grote aantal werknemers voor wie
de werkgevers tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd.
De ontvangsten uit bijdragen van het RSVZ-Globaal Beheer zijn tussen 2018 en 2020 met
228,1 miljoen euro (-5,08 %) gedaald tot 4.257,7 miljoen euro. De daling tussen 2019 en
2020 (-310,2 miljoen euro, -6,79 %) kan hoofdzakelijk worden verklaard door de vermindering van de sociale bijdragen van de zelfstandigen (-299,3 miljoen euro in 2020, -6,92 %) en
dit ondanks de stijging van het aantal zelfstandigen (32.949 zelfstandigen meer in 2019 en
55.180 meer in 2020). Het inningspercentage van de bijdragen is echter gedaald (94,01 % in
2020 tegenover 99,84 % in 2019), voornamelijk wegens de COVID-19-crisis en de betalingsfaciliteiten die zelfstandigen kregen (uitstel en vrijstelling van bijdragen, kwijtschelding
van vermeerderingen, bijstelling naar beneden van en afzien van betwiste bedragen).
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Hoewel de ontvangsten uit de vennootschapsbijdragen constant stegen, dalen ze tegenover
2019 met 9,9 miljoen euro (-4,27 %) tot 221,9 miljoen euro. Wegens de COVID-19-crisis werd
de betaaldatum van de bijdragen verschuldigd door de vennootschappen immers uitgesteld
tot 31 december 2020. Het inningspercentage beliep bijgevolg 87,9 % in 2020 terwijl het in
2019 99,8 % bedroeg. In juni 2021 werden de uitgestelde bijdragen van de vennootschappen
van 2020 aangezuiverd (10,5 miljoen euro).
De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging zijn tussen 2018 en 2020 met
193,3 miljoen euro (+15,08 %) gestegen. Ze bestaan voor 99,45 % uit de inhouding van 3,55 %
op de pensioenen (1.466,8 miljoen euro) en voor 0,55 % uit de bijdragen van sommige
sociaalverzekerden (8 miljoen euro)8.
De ontvangsten van de stelsels buiten Globaal Beheer zijn tussen 2018 en 2020 gedaald met
47,1 miljoen euro (-12 %). De bijdragen van de werkgevers aan het FSO vertegenwoordigen
74,76 % van die ontvangsten (258,3 miljoen euro). De ontvangsten van Fedris (voor het kapitalisatiestelsel in de tak arbeidsongevallen, de beroepsziekten van het personeel van de
provinciale en de plaatselijke overheden en het Asbestfonds) en van de verzekerden in het
stelsel van de overzeese sociale zekerheid zijn samen goed voor 25,24 % (87,2 miljoen euro).
De ontvangsten uit bijdragen voor de overheidspensioenen bedragen 5.121,7 miljoen euro,
d.i. een stijging met 250,5 miljoen euro (+5,14 %) tussen 2018 en 2020.
Die stijging is grotendeels afkomstig van de bijdragen voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen9. In 2020 belopen deze 2.459,8 miljoen
euro, zijnde een stijging met 151,7 miljoen euro (+6,5 %) tegenover 2018. Die toename is
vooral toe te schrijven aan de ontvangsten van de responsabiliseringsbijdrage die tussen
2018 en 2020 met 146,5 miljoen euro (+40,3 %) stijgen tot 509,6 miljoen euro. Deze bijdrage
wordt zo berekend dat ze het tekort van het fonds wegwerkt 10. De basisbijdrage is daarentegen stabiel gebleven (+7,1 miljoen euro in vergelijking met 2018, zijnde +0,38 %) en beloopt
1.862,9 miljoen euro in 2020.
De ontvangsten uit bijdragen voor het stelsel van de overheidspensioenen die door de
RSZ werden getransfereerd (1.376,5 miljoen euro in 2020), stijgen met 77,4 miljoen euro
(+5,9 %) in de periode 2018-2020. Die toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan enerzijds een stijging met 95,6 miljoen euro (8,1 %) van de persoonlijke bijdrage11 die wordt
afgehouden van de ambtenarenwedde, en anderzijds aan een daling met 19,3 miljoen
euro (38,1 %) van de afhouding op het vakantiegeld12. De FPD wijst erop dat de stijging
van de persoonlijke bijdrage gedeeltelijk voortvloeit uit de indexering van de wedden

8
9
10

11
12

Sociaalverzekerden die te weinig bijdragen hebben betaald, hebben recht op de terugbetaling van de
verstrekkingen voor gezondheidszorgen voor hen en voor hun familieleden als zij een extra bijdrage betalen.
Om de pensioenen van hun statutaire personeelsleden te financieren, storten die besturen een
basiswerkgeversbijdrage aan de RSZ.
Ze is enkel verschuldigd door de plaatselijke besturen met een tekort, d.w.z. de besturen waarvan de pensioenlast
niet wordt gedekt door de basisbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage bedraagt minimum 50 % van het verschil
tussen de op de loonmassa berekende basisbijdrage en de werkelijke pensioenlast (als deze laatste hoger ligt dan
de basisbijdrage).
Het gaat om 7,5 %. In 2020 beloopt het geïnde bedrag 1.276,2 miljoen euro.
Het gaat om 13,07 %.
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in september 2018 en maart 2020 en gedeeltelijk uit andere volume-effecten.
2.3

Tussenkomsten van de federale overheid en van de deelentiteiten

2.3.1

Dotaties van de Staat en toelagen van de deelentiteiten

Tabel 4 – Evolutie van de dotaties en toelagen toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZGlobaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging en de stelsels buiten Globaal Beheer
en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Evolutie
20192018 ( %)

2019

5.605,4

6.806,1

21,42

14.223,9

108,99

Gewone dotatie van de Staat

2.079,6

2.275,6

9,42

2.290,4

0,65

Evenwichtsdotatie van de Staat

2.109,1

3.055,3

44,86

10.604,1

247,07

Toelagen van de deelentiteiten

1.416,7

1.475,2

4,13

1.329,4

-9,88

369,2

376,7

2,03

3.915,4

939,39

369,2

376,7

2,03

378,9

0,58

Evenwichtsdotatie van de Staat

0,0

0,0

3.536,5

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

0,0

0,0

1.512,2

Zorgpersoneelfonds

0,0

0,0

270,2

Dotatie van de Staat – COVID-19

0,0

0,0

1.242,0

Stelsels buiten Globaal Beheer

540,2

511,6

-5,29

537,9

5,14

Gewone dotatie van de Staat

437,0

410,7

-6,02

447,8

9,03

Toelagen van de deelentiteiten

103,2

100,9

-2,23

90,1

-10,70

Dotatie van de Staat voor de
overheidspensioenen

11.588,8

11.891,9

2,62

12.318,0

3,58

Totaal

18.103,6 19.586,3

8,19

32.507,4

65,97

RSZ-Globaal Beheer

RSVZ-Globaal Beheer
Gewone dotatie van de Staat

2020

Evolutie
20202019 ( %)

2018

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
De RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging,
de stelsels buiten Globaal Beheer en het stelsel van de overheidspensioenen ontvingen
in 2020 in totaal 32.507,4 miljoen euro aan dotaties van de Staat en aan subsidies van de
deelentiteiten. Dat bedrag neemt tussen 2018 en 2020 toe met 79,56 %
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De dotaties van de twee Globale Beheren bestaan uit:
•
•

een gewone dotatie die elk jaar wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheids
index en aan de vergrijzing van de bevolking;
een evenwichtsdotatie die moet garanderen dat de begroting van de Globale Beheren
van de werknemers en van de zelfstandigen13 in evenwicht is in ESR-termen14.

Bij de RSZ-Globaal Beheer bevat de gewone dotatie, naast de middelen voor de financiering
van de takken van dat stelsel, twee andere specifieke bedragen:
•

•

een dotatie voor de financiering van het aandeel van het werknemersstelsel15 in het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen: 121 miljoen
euro;
de tussenkomst van de Staat in de lonen van de politiezones16: 158,8 miljoen euro.

De stijging van de evenwichtsdotatie voor de RSZ-Globaal Beheer met meer dan 7,5 miljard
euro in 2020 is voornamelijk bedoeld om de bijkomende uitgaven aan de sociaalverzekerden
te dekken in het kader van de COVID-19-crisis.
Voor het RSVZ-Globaal Beheer stemt de basissubsidie van de Staat overeen met deze bepaald in artikel 22 van de wet van 18 april 2017 (363,3 miljoen euro), aangepast aan de gezondheidsindex en aan de vergrijzingscoëfficiënt 17, zijnde 378,9 miljoen euro in 202018.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2021 heeft het voorlopige bedrag van de evenwichtsdotatie overigens vastgelegd op 3.536,5 miljoen euro voor het jaar 2020 om het tekort op te
vullen dat is veroorzaakt door de COVID-19-crisis en voornamelijk de uitgaven die samenhangen met het crisisoverbruggingsrecht. In 2018 en 2019 werden geen evenwichtsdotaties
toegekend.

13

Vermits het stelsel van de zelfstandigen geen deficit vertoonde, werden er in de periode 2017-2019 geen middelen
aan toegekend voor de evenwichtsdotatie.
14 Bij de opmaak van de initiële begroting wordt een voorlopig bedrag bepaald. Het definitieve bedrag, dat op het
einde van het begrotingsjaar wordt bepaald, houdt rekening met een aantal elementen zoals het aandeel in de
verwezenlijking van de maatregelen van de regering (begrotingsmaatregelen) en de effecten van de strijd tegen
de sociale fraude (artikelen 23 en 24 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid).
15 Op grond van het koninklijk besluit van 23 april 2018 tot uitvoering van artikel 24,§ 2ter, van de wet van
29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, moet de RSZ-Globaal
Beheer in 2018, 2019 en 2020 elk jaar 121 miljoen euro storten aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de
provinciale en de plaatselijke besturen.
16 Door de politiehervorming in 1998 werd een aantal gewezen leden van de rijkswacht overgedragen aan de lokale
politiezones. De federale Staat neemt voor hen een deel van de socialezekerheidsbijdragen ten laste, waardoor
de lokale besturen een korting krijgen op hun verschuldigde bijdragen. Die korting moet volgens de regels van
het ESR2010 als een uitgave worden geboekt. Daardoor moet de tussenkomst van de Staat als een ontvangst
worden opgenomen. Die wordt sinds 2019 gekwalificeerd als een dotatie. De verrichting heeft geen impact op het
begrotingssaldo.
17 De vergrijzingscoëfficiënt werd nooit toegepast omdat er geen reglementair kader was.
18 369,2 miljoen euro in 2018 en 376,7 miljoen euro in 2019.
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In 2020 heeft ook het RIZIV-Geneeskundige Verzorging dotaties van de federale Staat gekregen:
•

•

een dotatie voor de financiering van de uitgaven van het Zorgpersoneelfonds: 270,2 miljoen euro, via de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna: FOD Volksgezondheid);
een specifieke dotatie voor de financiering van de specifieke uitgaven voor de COVID19-crisis: 1.242 miljoen euro, via de begroting van de FOD Sociale Zekerheid.

De dotatie voor het Zorgpersoneelfonds is bestemd voor de structurele financiering van
bijkomende werkgelegenheid in de ziekenhuizen en de thuisverpleging en van initiatieven
voor de ondersteuning van de verpleegkundigen in die sectoren. Het aan het RIZIV toegekende bedrag is een deel van de jaarlijkse enveloppe van 402 miljoen euro die op de begroting van de FOD Volksgezondheid is ingeschreven voor het Zorgpersoneelfonds. Voor wat
de ziekenhuizen betreft, worden de middelen opgenomen in de budgetten van financiële
middelen.
De dotatie voor de aan COVID-19 gelinkte uitgaven is een voorlopig bedrag en stemt overeen met de in december 2020 geraamde uitgaven. Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2021 werden de voorlopige uitgaven voor 2020 vastgelegd op 951,8 miljoen euro19. Het
verschil met de toegekende dotatie (290,2 miljoen euro) is afgetrokken van de dotatie voor
2021.
Vijf door de FPD beheerde overheidspensioenstelsels20 worden gefinancierd door een dotatie om het tekort tussen de eigen ontvangsten en de uitgaven te dekken. Die dotaties belopen in totaal 12.318,0 miljoen euro in 2020, d.i. een stijging met 729,2 miljoen euro (+6,3 %)
tussen 2018 en 2020. Het grootste bedrag daarvan gaat naar het stelsel van de pensioenen
van de overheidssector (11.087,6 miljoen euro) en een kleiner bedrag naar het pensioenstelsel van de NMBS (1.032 miljoen euro). De dotaties van die twee stelsels stijgen respectievelijk met 659,1 miljoen euro (6,3 %) en 79,7 miljoen euro (8,4 %) tussen 2018 en 2020.
In 2020 ontving de RSZ-Globaal Beheer 43,76 % van de dotaties en toelagen van de overheden. Het stelsel van de overheidspensioenen ontving 37,89 %, het RSVZ-Globaal Beheer
ontving 12,04 %, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging ontving 4,65 % en de stelsels buiten
Globaal Beheer ontvingen 1,66 %.

19 Volgens een recent rapport van het RIZIV van juli 2021 zouden de uitgaven 809 miljoen euro bedragen. Zie ook
Deel III van dit Boek, Weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven in de
sociale zekerheid in 2020 en 2021.
20 Deze vijf stelsels betreffen: de pensioenen van de overheidssector, de pensioenen van de NMBS, de
vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten, de arbeidsongevallenrenten en de vergoedingspensioenen voor
slachtoffers van terreurdaden.
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2.3.2

Alternatieve financiering door de Staat

Tabel 5 – Alternatieve financiering door de Staat, volgens de aard van de overdrachten (in miljoen
euro)
Evolutie
20192018 ( %)

2019

11.309,6

12.049,7

6,54

7.267,3

-39,69

Basisbedrag

5.193,5

5.266,9

1,41

5.122,0

-2,75

Financiering taxshift

1.687,2

1.869,9

10,83

2.145,3

14,73

Geneeskundige verzorging

4.428,9

4.912,9

10,93

0,0

-100,00

Bedrijfsvoorheffing
(geneeskundige verzorging)

0,0

0,0

3.453,0

3.596,4

4,15

3.782,7

5,18

2.462,1

2.498,3

1,47

2.522,8

0,98

990,9

1.098,1

10,82

1.259,9

14,73

5,98 16.846,1

7,67

Btw

Roerende voorheffing
Basisbedrag
Financiering taxshift
Totaal

14.762,6 15.646,1

2020

Evolutie
20202019 ( %)

2018

5.796,1

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
Het mechanisme van de alternatieve financiering is sinds 201721 gebaseerd op twee bronnen,
namelijk de btw en de roerende voorheffing. De middelen bestaan uit:
•
•
•

een basisbedrag;
een bedrag om de gevolgen van de taxshift op de sociale zekerheid te neutraliseren;
een bedrag, ingehouden op de btw-ontvangsten, voor de financiering van de geneeskundige verzorging.

Omdat de btw-ontvangsten in 2020 niet volstonden om de behoeften van de sociale zekerheid te financieren, heeft de regering beslist de middelen voor het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging vooraf te nemen op de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing22. Ook voor
2021 zouden de middelen niet volstaan, zodat de financiering van het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging ook voor dat jaar zal worden voorafgenomen op de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing23.
Bij de RSZ-Globaal Beheer is het basisbedrag van de btw en de roerende voorheffing bestemd voor de financiering van de bijdragenverminderingen, andere dan de taxshift. Bij het
RSVZ-Globaal Beheer dekken die basisbedragen de verbeteringen van het sociaal statuut.
De basisbedragen zijn vaste percentages die worden ingehouden op de geïnde ontvangsten
uit de btw24 en uit de roerende voorheffing 25. De wetgeving voorziet ook in minimumbedragen. In 2019 lag dat minimum voor de roerende voorheffing hoger dan de bedragen berekend

21
22
23
24
25

Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
Artikel 41 van de programmawet van 20 december 2020.
Artikel 14 van de programmawet van 21 juni 2021.
13,41 % van de btw-ontvangsten voor de financiering van de werknemers en 3,33 % voor de financiering van de
zelfstandigen.
40,73 % van de ontvangsten uit de roerende voorheffing voor de financiering van de werknemers en 10,12 % voor
de financiering van de zelfstandigen.
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via de vaste percentages. Daardoor kreeg de RSZ-Globaal Beheer 332,1 miljoen euro meer
dan het percentage van de ontvangsten en het RSVZ-Globaal Beheer 82,6 miljoen euro
meer. De wet bepaalt ook de compenserende bedragen van de taxshift. Het bedrag voor de
financiering van de geneeskundige verzorging is vastgelegd bij koninklijk besluit.
De ontvangsten van de alternatieve financiering zijn tussen 2018 en 2020 met 2.083,5 miljoen euro (+14,11 %) gestegen. Ze bestonden in 2020 uit 7.267,3 miljoen euro (43,14 %) aan
opbrengsten van de btw, 5.796,1 miljoen euro (34,41 %) aan opbrengsten van de bedrijfsvoorheffing en 3.782,7 miljoen euro (22,45 %) aan opbrengsten van de roerende voorheffing.
De RSZ-Globaal Beheer krijgt 85,59 % van die ontvangsten en het RSVZ-Globaal Beheer
14,41 %.
Tabel 6 – Alternatieve financiering door de Staat, per Globaal Beheer (in miljoen euro)

RSZ-Globaal Beheer
Btw

RSVZ-Globaal Beheer
Btw

12.458,6

13.276,3

6,56

14.419,3

8,61

9.635,5

10.317,0

7,07

6.009,7

-41,75

0,0

0,0

2.823,1

2.959,3

4,82

3.140,7

6,13

2.304,0

2.369,8

2,86

2.426,8

2,41

1.674,1

1.732,7

3,50

1.257,6

-27,42

0,0

0,0

629,9

637,1

Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing
Totaal

14.762,6 15.646,1

2020

Evolutie
20202019 ( %)

2019

Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

Evolutie
20192018 ( %)

2018

5.268,9

527,2
1,14

642,0

0,77

5,98 16.846,1

7,67

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021

3

Uitgaven 2018-2020

3.1
Overzicht
In 2020 bedroegen de uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer,
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheids
pensioenen 116.204,8 miljoen euro.
Tabel 7 – Geconsolideerde uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
2018
Prestaties

2019

Evolutie
20192018 ( %)

2020

Evolutie
20202019 ( %)

88.172,9

91.446,2

3,71

104.884,9

14,70

Beheerskosten

2.217,5

2.243,4

1,17

2.335,3

4,10

Andere uitgaven

8.090,4

8.626,0

6,62

8.984,6

4,16

98.480,8

102.315,6

3,89 116.204,8

13,57

Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2020

30

De uitgaven zijn tussen 2018 en 2020 gestegen met 17.724,0 miljoen euro (+18,00 %). In
dezelfde periode stegen de uitgaven voor prestaties met 16.712,0 miljoen euro (+18,95 %),
vooral als gevolg van de COVID-19-crisis in 2020.
In 2020 hadden de uitgaven van de socialezekerheidsstelsels voor 90,26 % betrekking op
uitgaven voor prestaties. In 2018 en 2019 lag dat aandeel tussen 89 % en 90 %.
3.2

Prestaties

Grafiek 1 – Evolutie van de uitgaven voor prestaties, per soort (in miljoen euro)
60.000
2018
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Pensioenen

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
De evolutie van de uitgaven voor prestaties, andere dan die voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging, wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de evolutie van
het aantal uitkeringsgerechtigden en de welvaartsenveloppe.
In 2020 worden de uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen, de geneeskundige verzorging, het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen en (in mindere mate) de uitkeringen
voor arbeidsongeschiktheid ook beïnvloed door de impact van de COVID-19-crisis.
3.2.1
Uitgaven voor pensioenen
De pensioenuitgaven stegen met 3.870,40 miljoen euro in de loop van de periode 2018-2020.
Meer dan 71 % van die stijging heeft betrekking op de werknemerspensioenen en 23 % op
de overheidspensioenen.
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Tabel 8 – E
 volutie van de pensioenuitgaven (in miljoen euro)
2018

2019

Evolutie
2019-2018 ( %)

2020

Evolutie
2020-2019 ( %)

Werknemerspensioenen

26.467,0

27.791,6

5,00

29.228,4

5,17

Zelfstandigenpensioenen

3.802,4

3.914,0

2,93

4.020,1

2,71

15.897,2

16.332,4

2,74

16.788,5

2,79

46.166,60 48.038,00

4,05

50.037,00

4,16

Overheidspensioenen
Totaal

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
3.2.1.1 Werknemerspensioenen
De werknemerspensioenen stegen tussen 2018 en 2020 met 2.761,40 miljoen euro (+10,43 %).
In 2020 is de stijging van de pensioenuitgaven met 1.436,8 miljoen euro (+5,17 %) ten belope van 631,1 miljoen euro afkomstig van de nettostijging van het aantal rustpensioenen
(+54.476 eenheden26) en ten belope van 328,1 miljoen euro van de toename van het gemiddelde bedrag (inclusief de welvaartsenveloppe). De indexering van de rustpensioenen
vanaf maart 2020 heeft een effect van 364,7 miljoen euro27.
Hoewel het aantal overlevingspensioenen daalt (-3.746 eenheden28), ingevolge de hervorming ervan, net zoals het gemiddelde bedrag ervan (dat van 10.530 euro naar 10.428 euro
gaat), stijgen de kosten ervan met 16,6 miljoen euro29 tussen 2019 en 2020. Deze stijging kan
worden verklaard door de kosten van de indexering, die hoger liggen dan de andere effecten30. De overgangsuitkering stijgt met 1,2 miljoen euro (waarvan 0,7 miljoen euro voor het
volume en 0,3 miljoen euro voor de indexering).
Het saldo van de evolutie kan worden verklaard door:
•
•
•
•
•

de stijging van het aantal betalingen van vakantiegelden31 (+41.674 in vergelijking met
2019) met een kostenplaatje van 13,8 miljoen euro;
de toename van het geraamde gemiddelde bedrag en van de aanpassing aan de welvaart
voor het vakantiegeld (+67,1 miljoen euro);
de daling van het aantal renten (-7,5 miljoen euro);
de daling van het aantal verwarmingstoelagen (-1,9 miljoen euro);
de stijging als gevolg van de indexering van maart 2020 van andere prestaties dan de
pensioenen (+23,0 miljoen euro).

26 In 2020 zijn er 1.937.983 rustpensioenen voor werknemers, tegenover 1.883.507 in 2019.
27 Rustpensioenen: +364,7 miljoen euro, overlevingspensioenen: +76,9 miljoen euro, vakantiegeld, renten,
verwarmingstoelagen: +27,8 miljoen euro alsook overgangsuitkeringen: +0,3 miljoen euro.
28 In 2020 waren er 436.059 overlevingspensioenen, tegenover 439.805 in 2019.
29 De totale kosten van de overlevingspensioenen gaan van 4,607 miljard euro in 2019 naar 4,623 miljard euro in
2020.
30 Volume-effect: -39,6 miljoen euro, weerslag van het gemiddelde bedrag en van de welvaartsenveloppe:
-21,1 miljoen euro en effect van de indexering: +76,9 miljoen euro.
31 In 2020 bedroeg het aantal betalingen van vakantiegelden 2.052.252, dat zijn er 41.674 meer dan in 2019.

32

3.2.1.2 Zelfstandigenpensioenen
De zelfstandigenpensioenen stegen met 217,7 miljoen euro (+5,73 %) tussen 2018 en
2020 door de toename van het gemiddelde pensioenbedrag en de verhoging van het aantal
gerechtigden. In 2020 waren er 495.777 rustpensioenen van zelfstandigen en 102.985 overlevingspensioenen. In 2018 waren dat er respectievelijk 475.561 en 107.979. De gemiddelde kost van het zelfstandigenpensioen bedraagt overigens 6.119 euro in 2020 tegenover
6.114 euro in 2019 en 6.101 euro in 2018.
3.2.1.3

Overheidspensioenen

Tabel 9 – E
 volutie van de uitgaven voor overheidspensioenen (in miljoen euro)
Evolutie
2019-2018 ( %)

2019

Pensioenen –
Overheidssector(*)

12.067,2

12.365,6

2,47

12.635,3

2,18

Rustpensioenen

10.858,8

11.159,9

2,77

11.423,3

2,36

1.207,1

1.204,3

-0,23

1.210,4

0,51

1.156,4

1.185,6

2,53

1.234,3

4,11

Rustpensioenen

963,5

1.005,1

4,32

1.051,8

4,65

Overlevingspensioenen

192,9

180,5

-6,43

182,5

1,11

1.759,9

1.844,5

4,81

1.938,8

5,11

1.569,0

1.652,0

5,29

1.741,2

5,40

190,9

192,5

0,84

197,6

2,65

913,7

936,7

2,52

980,0

4,62

15.897,2

16.332,4

2,74 16.788,5

2,79

Overlevingspensioenen
Pensioenen - NMBS

Pensioenen –
Gesolidariseerd
pensioenfonds
Rustpensioenen
Overlevingspensioenen
Pensioenen – Andere
stelsels
Totaal

2020

Evolutie
2020-2019 ( %)

2018

(*) Het verschil tussen het totaal van de prestaties en de rust- en overlevingspensioenen is te wijten aan bepaalde bijkomende voordelen (2018: 1,3 miljoen euro, 2019: 1,4 miljoen euro, 2020: 1,6 miljoen euro).

Bron: FOD Sociale Zekerheid
De overheidspensioenen stegen tussen 2018 en 2020 met 891,2 miljoen euro (+5,61 %). De
toename van 2019 is te verklaren door de impact van de indexering van september 2018 op
het volledige jaar, de perequatie32 en de nettostijging van het aantal gerechtigden33. In
2020 vloeit de stijging voort uit enerzijds de indexering van de pensioenen in maart 2020,
waarvan het effect op tien maanden wordt geraamd op 202,57 miljoen euro, en anderzijds
uit de nettostijging van het aantal gerechtigden34.

32

De perequatie is de aanpassing van de rust- en overlevingspensioenen van de ambtenaren volgens de evolutie van
de bezoldigingen van de actieve ambtenaren.
33 Op 31 december 2019 waren er 409.480 gepensioneerden (ambtenaren en overlevingspensioengerechtigden), d.i.
3.981 (+0,98 %) meer in vergelijking met 2018.
34 Op 31 december 2020 waren er 412.957 gepensioneerden (ambtenaren en overlevingspensioengerechtigden), d.i.
3.477 (+0,85 %) meer in vergelijking met 2019.
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Tabel 10 – E
 volutie van de uitgaven voor rustpensioenen van de overheidssector (in miljoen euro)
Evolutie
20192018 ( %)

2019

Leerkrachten

6.710,9

6.899,6

2,81

7.059,7

2,32

Pensioenen van de ambtenaren
van de federale Staat, de
gemeenschappen en de gewesten
en de speciale korpsen (de
magistratuur, de Raad van State,
het Rekenhof, het Grondwettelijk
Hof)

1.705,1

1.769,9

3,80

1.835,4

3,70

Militairen

1.076,3

1.114,3

3,53

1.152,1

3,39

Overheidsbedrijven(*)

1.112,8

1.128,7

1,43

1.141,5

1,13

253,7

247,4

-2,48

234,6

-5,17

10.858,8 11.159,9

2,77

11.423,3

2,36

Andere
Totaal

2020

Evolutie
20202019 ( %)

2018

(*) Bpost, Belgacom, Belgocontrol, BIAC.

Bron: FOD Sociale Zekerheid
De rustpensioenen van de leerkrachten vertegenwoordigen 61,83 % van de totale uitgaven.
Het groeiritme vertraagt lichtjes tussen 2019 en 2020 (+2,3 % in plaats van +2,8 % tussen
2018 en 2019). Die vertraging is het gevolg van de evolutie van het aantal nieuwe gepensioneerden35 die onder meer te maken heeft met de voorwaarden voor de duur van de loopbaan
en de minimumleeftijd om met pensioen te gaan.
Het aantal gerechtigden op een ambtenarenpensioen of een pensioen als militair is gestegen tussen 2019 en 2020 met respectievelijk 3,6 % en 8,8 %, terwijl voor het geheel van
de overheidspensioenen het gemiddelde 2,3 % bedroeg. In die periode is het gemiddelde
maandbedrag van het rustpensioen met respectievelijk 3,7 % en 3,4 % gestegen terwijl de
gemiddelde stijging voor het geheel van de overheidspensioenen 2,3 % bedroeg. Dat verschil is vooral het gevolg van de beperktere toename van het gemiddelde pensioenbedrag
voor de leerkrachten (2,1 %) en voor de overheidsbedrijven (1,4 %).
De uitgaven voor rustpensioenen voor het personeel van de NMBS beliepen 1.051,8 miljoen
euro in 2020, d.i. 88,3 miljoen euro meer (+9,16 %) in vergelijking met 2018. De uitgaven van
dat stelsel evolueren sneller dan die van de andere stelsels omdat het minder wordt getroffen door de pensioenhervormingen36. Sommige bepalingen waren er immers niet op van
toepassing 37 en andere bepalingen liet men vallen38.

35 2018: +7.132, 2019: +7.302 en 2020: +6.733.
36 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen; wet van 13 december 2012 houdende diverse
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector; wet van 10 augustus 2015 tot verhoging
van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het
vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen.
37 Schrapping van de preferentiële tantièmes (1/48e).
38 Het verhogen van de minimumleeftijd voor het pensioen en de voorwaarden inzake minimumduur van de loopbaan
zijn uitgesteld in 2020.

34

Tot slot beliepen de rustpensioenen van het gesolidariseerd pensioenfonds 1.741,2 miljoen
euro in 2020, d.i. 172,2 miljoen euro meer (+10,98 %) dan in 2018 (1.569,0 miljoen euro). Voor
bepaalde categorieën van gepensioneerden (personeel van de gemeentebesturen, medisch
personeel) zijn preferentiële tantièmes39 van toepassing. Er zijn 84.51040 gerechtigden in
2020, d.i. een stijging met 2.433 (3,04 %) tussen 2018 en 2019 en met 2.024 (+2,45 %) tussen
2019 en 2020.
De overlevingspensioenen en de overgangsuitkeringen van de voornaamste stelsels waren stabiel tijdens deze periode. Ze belopen 1.588,2 miljoen euro in 2020, d.i. 0,4 miljoen
euro (- 0,03 %) minder in vergelijking met 2018. In het stelsel van de overheidspensioenen
(1.210,4 miljoen euro in 2020) is het aantal overlevingspensioenen stabiel41 en daalt het gemiddelde bedrag (zonder de indexering)42.
3.2.2
Uitgaven voor geneeskundige verzorging
In 2020 heeft het RIZIV 29.364,2 miljoen euro uitgegeven aan prestaties voor verstrekkingen
van geneeskundige verzorging. Dat bedrag bevat de uitgaven voor de verstrekkingen van de
globale begrotingsdoelstelling (28.412,4 miljoen euro) en de specifieke, aan COVID-19 gelinkte uitgaven (951,8 miljoen euro43). Voor een meer gedetailleerde bespreking van de aan
COVID-19 gelinkte uitgaven wordt verwezen naar het afzonderlijke artikel Weerslag van de
maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven in de sociale zekerheid in 2020 en 2021 in Deel III van dit Boek.
Tegenover 2018 zijn de uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging gestegen met 13,35 % (3.345,8 miljoen euro). Die stijging is voornamelijk te wijten aan de voorschotten voor de ziekenhuizen naar aanleiding van de COVID-19-crisis (2.038,8 miljoen
euro)44 en de meeruitgaven voor de farmaceutische verstrekkingen (+703,1 miljoen euro), de
ziekenhuizen (+309,7 miljoen euro), de laagvariabele zorg (+307,7 miljoen euro) en de verpleegkundigen (+185,8 miljoen euro). De andere uitgaven daarentegen daalden (-152,2 miljoen euro). Ook de uitgaven voor de prestaties van de artsen daalden (-216,2 miljoen euro),
maar ze stijgen tegenover 2018 (+91,5 miljoen euro) als de honoraria voor de laagvariabele
zorg worden meegeteld45.

39 Tantièmes van meer dan 1/60 e worden als preferentieel beschouwd. Ze geven sneller recht op een volledig
pensioen: een loopbaan van 36 jaar voor het tantième 1/48e tegenover 45 jaar voor het tantième 1/60 e.
40 De gerechtigden van een pensioen dat wordt uitbetaald door een voorzorgsinstelling (verzekeraars) zijn niet
inbegrepen.
41 Het aantal gerechtigden bedraagt 69.340 in 2020, een daling met 293 tegenover 2018.
42 De gemiddelde geïndexeerde kosten bedragen 1.365,9 euro in 2019 en 1.366,9 euro in 2020.
43 Volgens een rapport van het RIZIV van juli 2021 is dat 809,0 miljoen euro.
44 Zie het artikel over de Weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de uitgaven in de sociale zekerheid in 2020-2021 in Deel III van dit Boek.
45 Het systeem van de laagvariabele zorg is op 1 januari 2019 ingevoerd als onderdeel van de hervorming van het
ziekenhuislandschap (zie verder). Vanaf dat jaar neemt het RIZIV die uitgaven (honoraria) op in een afzonderlijke
rubriek.
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Tabel 11 – Overzicht van de uitgaven van sommige verstrekkingen voor geneeskundige verzorging
(in miljoen euro)
Evolutie
2019-2018 ( %)

Evolutie
2020-2019 ( %)

2018

2019

Artsen

8.276,8

8.334,8

3,40

8.060,6

-3,29

Ziekenhuizen (zonder de voorschotten
in het kader van de COVID-19-crisis)

5.561,1

5.910,7

6,29

5.870,9

-0,67

Farmaceutische verstrekkingen

5.168,4

5.544,6

7,28

5.871,5

5,89

Verpleegkundigen

1.526,2

1.613,5

5,68

1.712,5

6,13

958,4

1.003,5

4,71

911,3

-9,19

Laagvariabele zorg

0,0

291,0

307,7

5,73

Voorschotten ziekenhuizen (in het
kader van de COVID-19-crisis)

0,0

0,0

2.038,8

3.575,7

3.740,6

4,61

3.639,1

-2,76

25.066,6

26.438,1

5,47

28.412,4

7,47

Tandartsen

Andere uitgaven
Totaal

2020

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV
De COVID-19-crisis heeft een impact gehad op het aantal verstrekkingen in de geneeskundige verzorging. Zo werd in de periode april en mei 2020 de niet-dringende zorg uitgesteld
en was dat in november 2020 het geval voor een deel van de niet-dringende behandelingen.
Om het risico op een verspreiding van het COVID-19-virus te beperken, en de zorgverleners en de patiënten te beschermen, heeft de regering het mogelijk gemaakt om zorg “op
afstand” te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt. Toch daalden in 2020 de verstrekkingen en dus ook de uitgaven voor de meeste sectoren tegenover 2019. De tandartsen
(-9,19 %), de kinesisten (-5,20 %), de verstrekkers van implantaten (-6,20 %), de orthopedisten (-5,35 %), de opticiens (-13,90 %) en de audiciens (11,75 %) noteerden de sterkste daling.
De rubriek van de artsenhonoraria omvat verschillende categorieën van verstrekkingen,
waaronder de klinische biologie en de medische beeldvorming (30,80 % van de prestaties
van artsen in 2020), de raadplegingen en bezoeken bij de huisarts (30,13 %), de onderzoeken door specialisten (16,23 %) en de chirurgische ingrepen (12,88 %). De artsenhonoraria
zijn in 2020 met 3,29 % gedaald tegenover 2019. Ondanks de zorg op afstand is het aantal
verstrekkingen in april en mei 2020 met respectievelijk 31 % en 22,8 %46 gedaald tegenover
dezelfde maanden in 2019. In juni, september en oktober 2020 zijn de verstrekkingen gedaald met respectievelijk 10 %, 15,2 % en 14 % tegenover dezelfde maanden in 2019. Over het
volledige jaar daalde het aantal verstrekkingen met 0,8 % tegenover 2019.
De uitgaven van de ziekenhuizen zijn gedaald met 39,8 miljoen euro tegenover 2019. De
daling is net als de artsenhonoraria het gevolg van de COVID-19-crisis. De uitgaven in
de periode van april tot augustus daalden met 5,48 % tegenover dezelfde periode vorig
jaar door het uitstellen van de niet-dringende zorg in maart en april 2020 en door de afname van de dringende zorg tussen april en november. Zo is bv. in april 2020 het aantal
hartinfarcten met 38,83 % gedaald tegenover april 2019 en in november 2020 met 10,80 %
tegenover november 2019. Ook bij de opvolging van cardiaal gecompromitteerde patiënten47

46 Inclusief de verstrekkingen zorg op afstand.
47 Patiënten met hartaandoeningen of -stoornissen die kunnen leiden tot complicaties bij een medische behandeling.
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is er in april 2020 een daling met 79,01 % tegenover april 2019 en met 25,68 % in november 2020 tegenover dezelfde periode vorig jaar.
Om COVID-19-patiënten te kunnen opvangen en verzorgen, moesten de ziekenhuizen in
2020 (al dan niet verplicht) hun gewone activiteiten beperken of behandelingen uitstellen.
Die maatregelen hebben een weerslag op de inkomsten van de ziekenhuizen. Om de continuïteit van de zorg in de ziekenhuizen te verzekeren, heeft de overheid hen in april 2020 één
miljard euro aan voorschotten betaald. In juli en oktober 2020 kwamen daar nog twee voorschotten van telkens 500 miljoen euro bij. Voor elk ziekenhuis zijn de voorlopige uitgaven
voor het eerste semester vergeleken met de toegekende voorschotten en werd een afrekening opgesteld. Die heeft geleid tot een bijkomende betaling van 38,8 miljoen euro48.
Bij de farmaceutische verstrekkingen zijn vooral de uitgaven voor de terugbetaling van geneesmiddelen - die gemiddeld ongeveer 95 % van die rubriek vertegenwoordigen - verantwoordelijk voor de stijging. Die stegen in 2020 met 14,20 % tegenover 2018. Daarbij speelt
de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen met een overeenkomst “artikel 111 (81)”49
een belangrijke rol. De geneesmiddelengroepen50 met uitgaven voor die overeenkomsten
vertegenwoordigden in 2018 29,07 % van de geneesmiddelenuitgaven. Er is geen informatie
over de evolutie van het aandeel van de geneesmiddelengroepen die uitgaven voor overeenkomsten “artikel 111 (81)” bevatten in 2019 of 2020. Dit vermindert sterk de transparantie
over de toepassing van artikel 111.
Bij de verpleegkundigen verklaart vooral de stijging van de zorgen aan zwaar zorgafhankelijke patiënten en palliatieve patiënten de evolutie van de uitgaven. De uitgaven voor zwaar
zorgafhankelijke patiënten zijn met 126 miljoen euro gestegen tegenover 2018 en die voor
palliatieve patiënten met 46,9 miljoen euro. In 2020 bedraagt hun aandeel in de uitgaven
voor verpleegkundigen 69,53 % (in 2018 was dit 66,67 %).
De laagvariabele zorg werd ingevoerd op 1 januari 201951. Voor ziekenhuisverblijven met
standaardiseerbare, weinig complexe zorg, die weinig verschilt van de ene patiënt tot de
andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis, worden de honoraria globaal, vast en onafhankelijk van het zorgproces voor de individuele patiënt vergoed. Deze globale prospectieve
bedragen variëren naargelang van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard
van de behandeling, maar zijn in elk ziekenhuis identiek. Dit komt voornamelijk neer op
een verschuiving vanuit de uitgaven opgenomen in de rubriek artsen.

48 Voor details over de toekenning en de afrekening, zie het artikel Weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID19-crisis op de ontvangsten en uitgaven in de sociale zekerheid in 2020 en 2021 in Deel III van dit Boek.
49 Overeenkomsten “artikel 111 (81)” verwijzen naar artikel 111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (oud
artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001) dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het
RIZIV regelt. Deze overeenkomsten worden uitgebreid besproken in punt 1.3.3 – Geneeskundige verzorging in het
hierna volgende hoofdstuk 2 over de begroting 2020.
50 Het RIZIV rapporteert niet afzonderlijk over de uitvoering van de overeenkomsten “artikel 111 (81)”. De uitgaven
voor die geneesmiddelen worden samen behandeld met de andere uitgaven voor de anatomische hoofdgroep (d.i.
de classificatie op basis van het orgaan waarop ze inwerken, d.i. de geneesmiddelengroep) waartoe ze behoren.
51 Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg en koninklijk
besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van
de laagvariabele ziekenhuiszorg.
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3.2.3
Werkloosheidsuitgaven
De uitgaven van de RVA daalden met 479 miljoen euro in 2019 (-6,56 %) en stegen met
4.440 miljoen euro in 2020 (+65,03 %) tot 11.267,2 miljoen euro in totaal.
Tabel 12 – E
 volutie van de begrotingsuitgaven van de RVA (in miljoen euro)52
Evolutie
20182019 ( %)

2019

RSZ-Globaal Beheer

7.054,8

6.556,6

-7,06

11.023,9

68,13

Werkloosheidsuitkeringen

6.782,5

6.287,0

-7,31

10.702,9

70,24

Werkloosheid

5.124,8

4.885,2

-4,68

9.503,2

94,53

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

1.144,9

890,7

-22,20

681,6

-23,48

512,8

511,1

-0,33

518,1

1,37

272,3

269,7

-0,95

321,0

19,06

5,7

3,43

-38,60

15,9

373,18

178,3

173,4

-2,75

214,3

23,64

88,3

92,8

5,10

90,8

-2,20

251,5

270,6

7,59

243,1

-10,09

241,3

235,5

-2,45

239,2

1,66

10,1

35,1

247,52

3,9

-88,89

7.306,2

6.827,2

-6,56

11.267,2

65,03

Loopbaanonderbreking en
tijdskrediet
Andere uitgaven
Dienstencheques
Beheerkosten van de
uitbetalingsinstellingen
Diverse uitgaven
Stelsel buiten het globaal beheer
Tewerkstellingsprogramma’s
Diverse uitgaven
Totale uitgaven

2020

Evolutie
20192020 ( %)

2018

Bron: Rekenhof op basis van de door de FOD Sociale Zekerheid verstrekte gegevens
3.2.3.1 Uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer
De voornaamste uitgavenposten hebben betrekking op de werkloosheid, de werkloosheid
met bedrijfstoeslag en de stelsels van het tijdskrediet en loopbaanonderbreking, die alle
drie door een daling van het aantal gerechtigden in 2019 zijn verminderd tot 6.287 miljoen
euro (-495,5 miljoen euro tegenover 2018).
In 2020 beliepen die uitgaven 10.702,9 miljoen euro (+4.415,9 miljoen euro, +70,24 %),
voornamelijk als gevolg van de stijging van de werkloosheidsuitgaven (+4.618 miljoen
euro, +94,53 %) in samenhang met de COVID-19-crisis. Er werd immers een bedrag van
4.222,5 miljoen euro betaald voor tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus. De
werkloosheid met bedrijfstoeslag is daarentegen gedaald (-209,1 miljoen euro) omdat het
aantal gerechtigden verminderde. De uitgaven met betrekking tot de stelsels van het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking stijgen lichtjes met 7 miljoen euro in 2020.

52 De cijfers in de tabel voor de boekjaren 2018 en 2019 werden geactualiseerd op basis van de informatie die de
FOD Sociale Zekerheid in juli 2021 verstrekte. Er zijn niet-significante verschillen voor de uitgaven van het Globaal
Beheer tussen de door de RVA meegedeelde gegevens en deze die werden opgenomen in de vroegere Boeken
over de Sociale Zekerheid. In die Boeken beliepen de totale bedragen van de uitgaven van het Globaal Beheer voor
2018 en 2019 respectievelijk 7.073,04 miljoen euro en 6.564,59 miljoen euro, dit zijn verschillen van -18,26 miljoen
euro voor 2018 (of 0,26 %) en -7,95 miljoen euro voor 2019 (of 0,12 %).
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Tabel 13 – Evolutie van het aantal gerechtigden van de voornaamste werkloosheidsuitgaven (in eenheden)
2018
Aantal uitkeringsgerechtigde
volledig werklozen
Aantal uitkeringsgerechtigde
werklozen met bedrijfstoeslag
Aantal gerechtigden van
uitkeringen voor tijdskrediet en
loopbaanonderbreking

2019

543.026 515.656
74.516

57.078

165.979 164.712

Evolutie
2018-2019 ( %)

2020

-5,04 925.249
-23,40

Evolutie
2019-2020 ( %)
+79,43

42.643

-25,29

-0,76 166.419

+1,04

Bron: RVA
De tussenkomst in de beheerskosten van de uitbetalingsinstellingen wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 september 1991. Die berekening
houdt rekening met het aantal behandelde dossiers, de complexiteit ervan, de productiviteit en de evolutie van de lonen. In 2019 zijn de beheerkosten van de uitbetalingsinstellingen gedaald tegenover het jaar voordien (-4,9 miljoen euro, door de structurele daling
van het werkvolume van de uitbetalingsinstellingen). Ze zijn daarentegen gestegen in
2020 (+41 miljoen euro) door de extra werklast als gevolg van de COVID-19-crisis.
3.2.3.2 Uitgaven buiten de RSZ-Globaal Beheer
De uitgaven in verband met de programma’s ten voordele van de werkgelegenheid53
zijn gedaald tussen 2018 en 2019 (-5,8 miljoen euro), maar zijn gestegen tussen 2019 en
2020 (+3,7 miljoen euro) tot 239,2 miljoen euro. Die evoluties kunnen voornamelijk worden
verklaard door schommelingen in het aantal gerechtigden54 en in het bedrag van de gemiddelde uitkeringen55 voor loopbaanonderbreking56 (-9,1 miljoen euro in 2019 en +7,3 miljoen
euro in 2020), evenals van de tegemoetkomingen voor risicogroepen (+4,3 miljoen euro in
2019 en -2,4 miljoen euro in 2020).
3.2.4
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
In 2020 bedroegen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 10.057,6 miljoen
euro. Het stelsel van de werknemers neemt 94,11 % van de uitgaven voor zijn rekening, het
stelsel van de zelfstandigen 5,89 %. De uitgaven zijn gestegen met 1.265,8 miljoen euro
(+14,40 %) tegenover 2018. De stijging van de uitgaven bij de werknemers vertegenwoordigt
daarvan 92,91 %.

53

Hoofdzakelijk de programma’s voor loopbaanonderbreking die 98 % vertegenwoordigen van de
tewerkstellingsuitgaven in 2020, of 235 miljoen euro.
54 Daling tussen 2018 en 2019 met 3.908 fysieke eenheden en stijging met 965 fysieke eenheden tussen 2019 en
2020 (op een totaal van 88.563 in 2018 en 85.620 in 2020).
55 Het bedrag van de gemiddelde maandelijkse uitkeringen voor loopbaanonderbreking voor de overheidssector
beloopt 253,50 euro in 2019 en 253,94 euro in 2020. Het bedrag van de gemiddelde maandelijkse uitkeringen voor
loopbaanonderbreking voor de deelentiteiten bedraagt 193,73 euro in 2019 en 194,97 euro in 2020.
56 De uitgaven voor loopbaanonderbreking opgenomen buiten het Globaal Beheer hebben betrekking op de federale
loopbaanonderbrekingen die worden gefinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
in tegenstelling tot de loopbaanonderbrekingen (tijdskrediet) met betrekking tot de privésector, die worden
gefinancierd door het Globaal Beheer.
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Tabel 14 – Overzicht van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid (in miljoen euro)
Uitgaven

Evolutie
2019-2018 ( %)

2019

8.289,1

8.799,6

6,16

9.465,2

7,56

Primaire
arbeidsongeschiktheid

1.816,3

1.944,9

7,08

2.105,5

8,26

Invaliditeit

5.841,2

6.208,8

6,29

6.704,4

7,98

631,7

645,9

2,25

655,3

1,45

502,7

548,3

9,07

592,4

8,04

Primaire
arbeidsongeschiktheid

105,7

123,4

16,75

137,5

11,35

Invaliditeit

362,8

386,0

6,39

418,0

8,29

34,3

38,9

13,58

37,0

-4,88

8.791,8

9.347,9

6,33

10.057,6

7,59

RSZ-Globaal Beheer

Moederschapsrust en
verwante prestaties(*)
RSVZ-Globaal Beheer

Moederschapsrust en
verwante prestaties(*)
Totaal

2020

Evolutie
2020-2019 ( %)

2018

(*) Ouderschaps-, pleegouderschaps- en vaderschapsverlof.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
RSZ-Globaal Beheer
Tussen 2018 en 2020 stegen de uitgaven met 1.176,1 miljoen euro (+14,19 %). Dat is het gevolg
van een stijging in het aantal vergoede uitkeringsdagen (+21,8 miljoen dagen, d.i. +12,71 %)
en van de indexering van de uitkeringen en de verhoging van de minima in het kader van
de aanpassingen aan de welvaart.
Door de toename van de actieve bevolking en de vergrijzing van de arbeidspopulatie zijn de
uitgaven in de invaliditeitsverzekering tussen 2018 en 2020 gestegen met 863,3 miljoen euro
(+14,78 %) en het aantal vergoede dagen met 12,7 miljoen (+10,15 %). De belangrijkste medische redenen zijn de psychische stoornissen (36,87 % van de invaliden in 2020) en ziekten
van het bot-spierstelsel en bindweefsel (31,8 % van de invaliden in 2020). Het aandeel van
die groepen is gestegen met respectievelijk 12,29 % en 13,07 % tegenover 2018.
In de verzekering voor primaire arbeidsongeschiktheid stegen de uitgaven tussen 2018 en
2020 met 289,3 miljoen euro (+15,92 %) en nam het aantal vergoede dagen toe met 12,7 miljoen dagen (+10,15 %). Bij gebrek aan gedetailleerde analyses op 31 juli 2021 is de impact
van de COVID-19-crisis op de vergoede uitkeringsdagen nog niet gekend. De bijkomende
uitgaven door de (tijdelijke) verhoging van de uitkering voor de meeste arbeidsongeschikte
werknemers bedragen in 2020 143,7 miljoen euro.
Bij de uitkeringen voor moederschapsrust was er een stijging van de uitgaven met 23,6 miljoen euro (+3,74 %). Het aantal vergoede dagen bleef bijna gelijk (+0,09 % tegenover 2018).
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RSVZ-Globaal Beheer
Tussen 2018 en 2020 zijn de uitgaven gestegen met 89,7 miljoen euro (+17,84 %), onder meer
door de afschaffing van de carenzperiode en de verhoging van de uitkeringen in het kader
van de COVID-19-maatregelen57 .
In de invaliditeitsverzekering zijn de uitgaven gestegen met 55,2 miljoen euro (+15,21 %),
in de primaire arbeidsongeschiktheid met 31,8 miljoen euro (+30,09 %) en in de moederschapsrust met 2,7 miljoen euro (+7,87 %). De stijging van het aantal vergoede uitkeringsdagen bedraagt in dezelfde periode 11,19 % bij de primaire arbeidsongeschiktheid en 5,12 %
bij de moederschapsrust. Het aantal vergoede dagen in de invaliditeit kende een daling met
-2,26 %.
In de primaire arbeidsongeschiktheid is die toename toe te schrijven aan de inkorting van
de carenzperiode van één maand naar twee weken op 1 januari 2018 en de volledige opheffing ervan in bepaalde gevallen op 1 juli 2019.
Zoals bij de RSZ-Globaal Beheer zijn in de invaliditeitsverzekering de psychische stoornissen (24,9 %) en de ziekten van het bot-spierstelsel en bindweefsel (30,3 %) de belangrijkste
medische oorzaken van de invaliditeit. Het aandeel van invaliden met die aandoeningen is
tussen 2018 en 2019 gestegen met respectievelijk 19,93 % en 12,21 %. Tegenover 2019 daalde
het met respectievelijk 8,69 % en 6,06 %.
3.3
Andere uitgaven
De rubriek “Andere uitgaven” (tabel 7) bevat alle uitgaven die geen verband houden met
de uitgaven voor prestaties of met de werkingskosten van de OISZ en de medewerkende
instellingen.
Tabel 15 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven van de rubriek “Andere uitgaven” (in miljoen euro)
Evolutie
2019-2018 ( %)

2020

Evolutie
2020-2019 ( %)

2018

2019

Structurele
bijdrageverminderingen

1.999,6

2.339,9

17,02

2.512,2

7,36

Financiering Fondsen Sociale
Maribel

1.164,1

1.219,5

4,76

1.312,6

7,63

Financiering ziekenhuizen

1.893,2

1.952,6

3,14

1.922,2

-1,56

Overheidspensioenen via een
voorzorgsinstelling

873,2

906,8

3,85

989,6

9,13

Internationale verdragen
geneeskundige verzorging

788,4

794,5

0,77

839,1

5,61

Overige

1.371,9

1.412,7

2,97

1.408,9

-0,27

Totaal

8.090,4

8.626,0

6,62

8.984,6

4,16

Bron: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
Het aandeel van de eerste vijf groepen is gestegen van 83,04 % in 2018 naar 84,32 % in 2020.

57

Zelfstandigen krijgen een ziekte-uitkering bij een ziekteperiode langer dan één week, loontrekkenden hebben
recht op gewaarborgd loon gaande van twee weken voor arbeiders tot één maand voor bedienden.
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Het grootste deel van die uitgaven wordt betaald door de RSZ-Globaal Beheer (47,63 %),
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (38,56 %) en het stelsel van de overheidspensioenen
(11,42 %).

4

Fonds voor Sluiting Ondernemingen

De uitgaven en ontvangsten van het FSO situeren zich buiten het Globaal Beheer .
Tabel 16 – Evolutie van de begrotingsuitgaven en -ontvangsten van het FSO (in miljoen euro)
2018

2019

Evolutie
2018-2019 ( %)

2020

Evolutie
2019-2020 ( %)

Totale ontvangsten

507,8

472,0

-7,05

488,3

3,45

Totale uitgaven

496,5

440,9

-11,20

470,0

6,6

Bron: FSO, uitvoeringsrekeningen van de begroting
De totale ontvangsten van het FSO zijn tussen 2018 en 2020 met 19,6 miljoen euro gedaald
(-3,84 %) tot 488,3 miljoen euro.
In de profitsector verminderen de bijdragen regelmatig en belopen ze 253,5 miljoen euro
in 2020, d.i. een daling met 30 miljoen euro tegenover 2019 (-10 %). De terugvorderingen
van sociale uitkeringen stijgen met 49,5 miljoen euro in 2020 tot 217 miljoen euro in totaal.
Die stijging is voornamelijk te verklaren door een toename van de terugvorderingen op
dubieuze vorderingen werkgevers58 (+49,4 miljoen euro in 2020). In 2019 waren die terugvorderingen gedaald met 38,9 miljoen euro.
De totale uitgaven van het FSO dalen met 26,5 miljoen euro (-5,34 %) tussen 2018 en 2020.
In 2019 dalen de totale uitgaven met 55,6 miljoen euro, grotendeels door een daling van de
uitgaven voor uitkeringen in de profitsector ten belope van 38,8 miljoen euro. De waardeverminderingen op dubieuze vorderingen59 zijn eveneens gedaald met 27,9 miljoen euro.
Die waardeverminderingen werden ten onrechte geboekt als begrotingsverrichtingen (uitgaven) in de financiële staten van het FSO.
In 2020 stijgen de totale uitgaven met 29 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de uitgaven voor uitkeringen in de profitsector die toenemen met 49,4 miljoen euro tot 216,1 miljoen euro. Die stijging kan worden verklaard door de stijging van de contractuele sluitingsvergoedingen (+47,5 miljoen euro) ingevolge de toename van het aantal gerechtigden60.

58 Vorderingen met betrekking tot de vergoedingen die worden toegekend aan werknemers voor rekening van
werkgevers die in gebreke blijven en die bij die werkgevers moeten worden gerecupereerd.
59 Het gaat enerzijds om dubieuze vorderingen met betrekking tot de vergoedingen toegekend aan werknemers voor
rekening van de in gebreke blijvende werkgever en die bij die werkgever moet worden gerecupereerd en anderzijds
om dubieuze vorderingen met betrekking tot de uitkeringen die ten onrechte aan werknemers werden toegekend
en die bij hen moeten worden teruggevorderd.
60 In 2019: 13.435 gerechtigden en in 2020: 14.633 gerechtigden, d.i. een stijging met 1.198 (+8,92 %).
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5

Kastoestand en reserves 2020

5.1

Thesaurie van de Globale Beheren

5.1.1
RSZ-Globaal Beheer
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoonde op 31 december 2020 een saldo van
897 miljoen euro. Dit is een verbetering tegenover 31 december 2019 (+344 miljoen euro) en
31 december 2018 (-1.234 miljoen euro). Het positieve eindsaldo voor 2020 is onder andere
het gevolg van de storting, in november en december 2020, van een bijkomend bedrag van
7,7 miljard euro als evenwichtsdotatie (bovenop het initieel voor 2020 vastgestelde bedrag
van 2,9 miljard euro).
In 2020 was het kassaldo overwegend negatief. Voor het volledige jaar 2020 bedroeg het
gemiddelde dagsaldo -4,5 miljard euro (in 2019 was dat -2,1 miljard euro).
De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het maandelijkse gemiddelde dagsaldo
van de financiële rekeningen van de RSZ-Globaal Beheer.
Grafiek 2 – Gemiddeld dagsaldo van de RSZ-Globaal Beheer in 2018-2020 (in euro)
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Bron: RSZ
Het kasprofiel is in 2020 negatiever dan in de voorgaande jaren. Dat is vooral het gevolg
van de COVID-19-crisis, die ervoor zorgde dat de ontvangsten uit socialezekerheidsbijdragen en de overdrachten via de alternatieve financiering (btw en roerende voorheffing)61
daalden. Tegelijkertijd stegen vanaf maart 2020 de behoeften bij de OISZ, onder meer door
de toename van de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid bij de RVA en door de behoeften
van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging voor de betaling van de thesaurievoorschotten

61

Het gaat om de overdrachten van btw en roerende voorheffing aan de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal
Beheer, andere dan de middelen bestemd voor de financiering van de taxshift en van het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging.
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aan de ziekenhuizen in april, juli en oktober 2020. In november en december 2020 ontving
de RSZ-Globaal Beheer wel de bijkomende evenwichtsdotatie (7,7 miljard euro). Daardoor
sloot de RSZ-Globaal Beheer het jaar af met een kassaldo van 897 miljoen euro.
De RSZ-Globaal Beheer financiert zijn dagelijkse tekorten met leningen op korte termijn.
Voor de financiering kan de RSZ-Globaal Beheer een beroep doen op een kredietlijn bij het
Agentschap van de Schuld, repo’s62 op de portefeuille of het trekkingsrecht op thesauriebewijzen63. Bij deze laatste financieringsvorm kan de RSZ thesauriebewijzen met staatsgarantie uitgeven naargelang van de behoefte. De RSZ–Globaal Beheer beschikt in normale
omstandigheden over een kredietlijn van 1,7 miljard euro bij het Agentschap. In 2020 werd
de kredietlijn tijdelijk onbeperkt om de RSZ-Globaal Beheer de nodige middelen te verschaffen om de financiering van de COVID-19-uitgaven te garanderen.
Het aandeel van de leningen bij het Agentschap van de Schuld daalde in 2020, ondanks de
hogere financieringsnood, naar 26,58 % (tegenover 28,62 % in 2019 en 34,47 % in 2018). De
financiering via repo’s steeg in 2020 tot gemiddeld 67,93 % (tegenover 63,85 % in 2019 en
57,16 % in 2018). Tot slot werd in 2020 gemiddeld 5,48 % gefinancierd via het trekkingsrecht
op thesauriebewijzen.
Door de hoge financieringsnood als gevolg van de COVID-19-crisis heeft de RSZ-Globaal
Beheer in 2020 maximaal gebruik gemaakt van zijn repofaciliteiten en van de tijdelijke onbeperkte kredietlijn bij het Agentschap van de Schuld.
In 2020 lag de gemiddelde rentevoet van de verschillende financieringsmechanismen net
als in 2019 op -0,31 %. De financiering van de tekorten heeft in 2020 14,4 miljoen euro aan
opbrengsten opgeleverd (tegenover 6,8 miljoen euro in 2019).
5.1.2

RSVZ-Globaal Beheer

Tabel 17 – Evolutie van de kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december 2020 (in miljoen euro)
Bedragen
Aangehouden op de financiële rekeningen
Beleggingen bij de Schatkist
Totale beschikbare middelen

2018

2019

2020

1.604,4

1.594,1

2.080,0

500,0

500,0

0,0

2.104,4

2.094,1

2.080,0

Bron: RSVZ, document RB Financiën 926/6635 - financiële rapportering op 31 december 2018, document RB Financiën 951/6752 - financiële rapportering op 31 december 2019 en document RB Financiën
977/6891 - financiële rapportering op 31 december 2020

62 Repo’s zijn leningen op korte termijn op de privémarkt. Een repoverrichting bestaat erin tegen een bepaald
percentage (reporentevoet) contante middelen van een tegenpartij te krijgen door bij die partij financiële effecten
in onderpand te geven. Na afloop van de repo geeft de tegenpartij de effecten aan de lener terug als die de contante
middelen terugbetaalt, vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen reporentevoet.
63 Dit zijn effecten op korte termijn uitgegeven door de Belgische Staat in euro of in een munt van een andere lidstaat
van de OESO.
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Op 31 december 2020 beliepen de beschikbare middelen van het RSVZ 2.080,0 miljoen
euro, d.i. 0,7 % minder dan op 31 december 2019. In de loop van het eerste semester van
2020 heeft het RSVZ tot twee keer toe financiële middelen belegd64 en heeft het in totaal
4.298,60 euro aan intresten ontvangen65.
Op 31 december 2019 beschikte het RSVZ bij de Schatkist over een langetermijnbelegging van 500 miljoen euro op de rekening “Deposito met 48 uur vooropzeg”66, maar op
22 april 2020 heeft het die belegging stopgezet door de som over te dragen naar zijn bankrekening om er de uitgaven voor het overbruggingsrecht mee te financieren.
Om de uitzonderlijke uitgaven in verband met de COVID-19-crisis te kunnen bekostigen
en steunend op het akkoord van de regering dat de effectenportefeuilles gevrijwaard zouden blijven, bekwam het RSVZ bij het Federaal Agentschap van de Schuld een kredietlijn
voor een initieel bedrag van 1.500 miljoen euro, wat nadien evolueerde naar een onbeperkt
bedrag67. Het RSVZ heeft die kredietlijn benut ten belope van een maximum van 2.250 miljoen euro68. Op 31 december 2020 waren de ontleende bedragen volledig terugbetaald69,
onder meer dankzij de toekenning van de eerste schijf van de evenwichtsdotatie.
5.2

Langetermijnfinanciering en reserves van de Globale Beheren

5.2.1
Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds is samengesteld uit lineaire obligaties (OLO’s). Deze portefeuille wordt
beheerd door vier onafhankelijke beheerders.
Het reservefonds had op 31 december 2020 een inventariswaarde van 6.244,7 miljoen euro.
De waarde van de portefeuille is in 2020 gestegen met 125,5 miljoen euro.
De beheerders realiseerden over 2020 een positief rendement van 5,4 %, tegenover 7,84 %
in 2019. Het positieve rendement is hoofdzakelijk het gevolg van een dalende rentecurve in
2020. De COVID-19-crisis zorgde in 2020 nog steeds voor een dalende curve, wat een positieve invloed had op het rendement van de OLO’s.

64 In de loop van het eerste trimester 2020 werd een bedrag van 30 miljoen euro belegd tegen een rentevoet van
0,03 %. De hoge beheerkosten hebben het RSVZ echter doen besluiten die belegging voortijdig stop te zetten.
Daarnaast heeft het ook een bedrag van 20 miljoen euro belegd tot 11 mei 2020.
65 Tegenover 14.564,39 euro in 2019 en 14.416,45 euro in 2018.
66 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen in verband met de maatregelen tot consolidatie van de financiële activa
van de overheid waarin de artikelen 113 tot 121 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en
financiële bepalingen voorzien.
67 Overeenkomst van 30 maart 2020 tussen het RSVZ en het Federaal Agentschap van de Schuld. Op 9 maart 2021 werd
ook een bijvoegsel ondertekend waarmee de periode voor het bekomen van het voorschot werd verlengd tot
31 maart 2022.
68 Het RSVZ ontleende 750 miljoen euro op 5 mei 2020, 750 miljoen euro op 2 juni 2020 en 750 miljoen euro op
1 september 2020. Voor die drie leningen was er een intrestvoet van nul.
69 750 miljoen euro werd terugbetaald op 20 september 2020 en 1.500 miljoen euro op 20 november 2020.
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5.2.2
Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds)70 is voor
90 % eigendom van de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % van het RSVZ-Globaal Beheer71.
Op 31 december 2020 bevatte het Fonds 1.090,7 miljoen euro aan gestorte bedragen tegenover 1.130,7 miljoen euro in 2019. Die daling wordt verklaard doordat de opbrengsten (intresten en gerealiseerde meerwaarden) sinds 2018 niet meer worden gekapitaliseerd, maar
worden gestort aan de instellingen. Van de opbrengsten van 40 miljoen euro heeft de RSZGlobaal Beheer 90 % en het RSVZ-Globaal Beheer 10 % gekregen.
Het beheer van het Toekomstfonds heeft in 2020 een positief resultaat opgeleverd en de
waarde ervan is gestegen tot 1.827,3 miljoen euro (1.778,1 miljoen euro in 2019). Sinds zijn
oprichting in 2006 heeft het Toekomstfonds 737,1 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten
gerealiseerd (in 2019 was dat nog 647,4 miljoen euro72).
Net als het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer realiseerde het Toekomstfonds over
het hele jaar 2020 een positief rendement van 5,15 % (tegenover 6,19 % in 2019).
5.2.3
Obligatieportefeuilles van het RSVZ-Globaal Beheer
Op 31 december 2020 bezat het RSVZ door de Staat uitgegeven lineaire obligaties ter waarde
van een nominaal bedrag van 1.650 miljoen euro, gespreid over twee obligatieportefeuilles.
Het discretionaire beheer ervan werd toevertrouwd aan twee financiële instellingen. In
2020 was er geen inbreng. Op 31 december 2020 beliep de marktwaarde van de twee portefeuilles in totaal 1.735,6 miljoen euro.
De netto-opbrengst beliep 1.375.551,38 euro73 in 2020, tegenover 22.136.954,34 euro in 2019.
Die daling is voornamelijk toe te schrijven aan de zeer lage intrestvoeten.

70

71
72
73

Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006. Overeenkomstig de instructies van de Commissie
voor de Boekhoudkundige Normen van de OISZ is het aandeel van het RSVZ-Globaal Beheer in de portefeuille
te beschouwen als een lening aan de RSZ-Globaal Beheer. Diezelfde instructies preciseren ook dat de nietgerealiseerde meerwaarden niet worden meegeteld voor het bepalen van het aandeel van het RSVZ-Globaal
Beheer (dat daardoor lager ligt dan 10 % van de waarde van de portefeuille).
Artikel 114 van de programmawet van 22 december 2008.
In deze opbrengsten zitten ook de niet-gerealiseerde meerwaarden.
Cijfers afkomstig van het boekhoudsysteem: 88.832.937,89 euro aan financiële opbrengsten en 87.457.386,51 euro
aan financiële kosten.
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5.2.4
Reservefonds van het RSVZ-Globaal Beheer
Sinds 2006 worden de economische resultaten van het stelsel van de zelfstandigen toegewezen aan het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Op 31 december 2020 had dat fonds
een waarde van 3.581,5 miljoen euro, d.i. 65,2 miljoen euro meer dan op 31 december 2019.
Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het resultaat van het boekjaar 2020.
Het RSVZ heeft nog twee andere reservefondsen: het saldo van de overgedragen resultaten
van de jaren vóór 2006 (479,2 miljoen euro op 31 december 2020) en 10 % van de middelen
van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging, d.i. 152,7 miljoen euro
op 31 december 202074.

74

Hoewel de totaalwaarde van het fonds 1.827,3 miljoen euro beliep op 31 december 2020, stemt de door het
RSVZ vermelde waarde niet exact overeen met 10 % van dat bedrag, voornamelijk wegens de niet-gerealiseerde
meerwaarden. Het is immers de RSZ die de totaliteit van het fonds beheert. In de boekhouding wordt de 10 % die
het RSVZ bezit, beschouwd als een lening aan de RSZ. De niet-gerealiseerde meerwaarden worden dus voor 100 %
geboekt bij de RSZ en niet bij het RSVZ.
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Hoofdstuk 2

Begroting 2020
1

Uitvoering van de begroting

Dit hoofdstuk vergelijkt de voorlopige uitvoeringsgegevens 2020 van de RSZ-Globaal
Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten
Globaal Beheer en de overheidspensioenen met de geraamde uitgaven voor 202075.
De cijfers in de tabellen zijn geconsolideerde cijfers, d.w.z. dat de overdrachten tussen de
verschillende stelsels (bv. de storting van het aandeel van de Globale Beheren in de financiering van de uitgaven van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging) geneutraliseerd zijn.
1.1
Begrotingssaldo
In oktober 2020 werd uitgegaan van een begrotingstekort van 1.433 miljoen euro. Volgens
de voorlopige realisaties bedraagt het begrotingsoverschot 206,9 miljoen euro. De ontvangsten liggen 2.321,3 miljoen euro hoger dan geraamd, de uitgaven 681,4 miljoen euro.
De geraamde ontvangsten (114,1 miljard euro) en uitgaven (115,5 miljard euro) worden beïnvloed door de COVID-19-crisis. Een vergelijking met de ramingen van maart 2020 (d.i. voor
het begin van die crisis) geeft een idee van de impact van die crisis: de ontvangsten werden
op dat ogenblik geraamd op 106,5 miljard euro en de uitgaven op 107,1 miljard euro76. Die
crisis zorgde voor minder ontvangsten uit bijdragen (vooral voor de RSZ-Globaal Beheer)
en voor hogere uitgaven voor prestaties voor de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer en het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 77. Zo werden de ontvangsten uit bijdragen in maart 2020 nog geraamd op 64,7 miljard euro, tegenover 62,0 miljard euro volgens
de voorlopige realisaties. De uitgaven voor prestaties stegen van 96,0 miljard euro (maart
2020) naar 104,9 miljard euro. De stijging van de prestaties had vooral betrekking op de
uitgaven voor werkloosheid (door de tijdelijke werkloosheid), de uitgaven voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en de uitgaven voor geneeskundige verzorging (waar het
RIZIV specifieke uitgaven terugbetaalde voor bv. de tests of beschermende kledij voor het
personeel in de zorgsector). In de voorlopige realisaties bleef het effect op het saldo beperkt
omdat de regering besliste de evenwichtsdotaties van de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZGlobaal Beheer te verhogen en aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging een specifieke
dotatie toe te kennen.

75 Door het ontbreken van een goedgekeurde federale begroting zijn er geen geconsolideerde cijfers voor de initiële
of aangepaste begroting 2020. In dit verslag worden voor de begrotingsramingen de cijfers gebruikt van de Algemene Toelichting bij de initiële begroting 2021: Parl. St. Kamer, 13 november 2020, DOC 55 1576/001, Begrotingen
van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021, Algemene Toelichting, www.dekamer.be.
76 FOD Beleid en Ondersteuning, Monitoringcomité, Actualisatie 2020, 13 maart 2020.
77 Bij de overheidspensioenen en in de stelsels buiten Globaal Beheer was die impact beperkt.
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1.2

Begrotingsontvangsten in 2020

1.2.1

Overzicht

Tabel 18 – Geconsolideerde begrotingsontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Begroting
2020

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

Bijdragen

59.977,6

61.972,8

1.995,2

3,31

Dotaties en toelagen van de
overheden

32.309,1

32.507,4

198,3

0,61

Alternatieve financiering door de
Staat

16.852,2

16.846,1

-6,1

-0,04

4.951,5

5.085,4

133,9

2,70

114.090,4

116.411,7

2.321,3

2,03

Andere ontvangsten
Totaal

Bron: voor de begroting 2020: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting 2021; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
1.2.2

Bijdragen

Tabel 19 – Socialezekerheidsbijdragen (in miljoen euro)
Begroting
2020

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

RSZ-Globaal Beheer

49.457,4

50.773,1

1.315,7

2,66

RSVZ-Globaal Beheer

3.621,3

4.257,7

636,4

17,57

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

1.382,5

1.474,8

92,3

6,68

356,3

345,5

-10,8

-3,03

5.160,1

5.121,7

-38,4

-0,74

59.977,6

61.972,8

1.995,2

3,33

Stelsels buiten Globaal Beheer
FPD-Overheidspensioenen
Totaal

Bron: voor de begroting 2020: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting 2021; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
RSZ-Globaal Beheer
De ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer liggen 1.315,7 miljoen euro hoger dan geraamd.
Ze liggen lager dan in 2019 (51.749,9 miljoen euro).
De ontvangsten uit bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer bestaan uit de socialezekerheidsbijdragen van de RSZ-Globaal Beheer (50.693,8 miljoen euro) en uit de bijdragen van de
andere OISZ in het stelsel van de werknemers (79,8 miljoen euro).
Het verschil tussen de ramingen en de realisaties is toe te schrijven aan de socialezekerheidsbijdragen van de RSZ-Globaal Beheer78. In 2020 liggen die 1.316,1 miljoen euro (+2,67 %)
hoger dan geraamd. Dat komt vooral door de evolutie van de bijdragen van de werkgevers

78

Die bestaan uit de bijdragen van de werkgevers uit de privésector (91,42 % van de ontvangsten), van de werkgevers
van de provinciale en plaatselijke overheden (7,95 %) en een specifieke bijdrage bestemd voor de RJV (0,63 %).
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in de privésector. Die bedragen 46.343,8 miljoen euro en liggen 1.310 miljoen euro (+2,91 %)
hoger dan geraamd. De impact van de COVID-19-crisis op die ontvangsten weegt immers
minder door dan verwacht.
De socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers in de provinciale en plaatselijke overheden (7,95 % van de ontvangsten uit bijdragen) bedragen 4.032,2 miljoen euro en liggen
4 miljoen euro (+0,10 %) hoger dan de ramingen. De COVID-19-crisis heeft geen impact op
die ontvangsten.
RSVZ-Globaal Beheer
Wat de bijdragen aan het RSVZ-Globaal Beheer betreft, komt het verschil tussen de ramingen en de realisaties voornamelijk doordat de sociale bijdragen van de zelfstandigen hoger
uitvallen dan het RSVZ had geraamd (+633,3 miljoen euro of + 18,66 %). De te lage raming
kwam doordat de impact van een aantal maatregelen in samenhang met de COVID-19crisis moeilijk in te schatten was, door het effect van die crisis op het niveau van de economische activiteit.
Door het uitstel van betaling van de sociale bijdragen voorzag het RSVZ nagenoeg in 808 miljoen euro minder ontvangsten. Op basis van de aanvragen tot uitstel in het eerste kwartaal
van 2020 raamde het RSVZ het totale aantal vragen om uitstel voor 2020 op 563.431 en het
gemiddelde bedrag ervan op 1.434 euro. In werkelijkheid werden maar 484.45279 aanvragen
ingediend en goedgekeurd, voor in totaal 411,1 miljoen euro, wat neerkomt op een verschil
van 396,9 miljoen euro.
Bovendien had het RSVZ ook ten onrechte 32,5 miljoen euro afgetrokken van zijn geraamde
ontvangsten. Dat bedrag stemde overeen met de kwijtgescholden verhogingen voor de eerste drie kwartalen van 2020, maar die verhogingen worden pas toegepast als de zelfstandige
zijn bijdragen niet binnen de termijn betaalt80.
De vrijstellingen van betaling van bijdragen, daarentegen, waren geraamd op 114,7 miljoen euro81 maar bedroegen 156,7 miljoen euro82, wat neerkomt op een onderschatting met
42 miljoen euro.
In zijn begrotingsramingen had het RSVZ ook nog 110,3 miljoen euro afgetrokken van zijn
ontvangsten, voor aanvragen om de bijdragen te verlagen en voor aanvragen om af te zien
van een geschil83. In 2020 werden 380.573 aanvragen ingediend om de bijdragen te verlagen.
Dat was minder dan in 2019 (422.355 aanvragen), onder meer omdat de zelfstandigen in
2020 over andere betaalfaciliteiten beschikten. Het RSVZ kon echter niet het bedrag becijferen van de bijdragen waarop die aanvragen betrekking hebben.

79 Cijfers van 11 mei 2021.
80 Het automatisch berekende totaalbedrag beloopt 63,6 miljoen euro in de aangiften 2020 en 55,6 miljoen euro in de
aangiften voor het eerste kwartaal van 2021.
81 80.000 dossiers, voor een gemiddeld bedrag van 1.434 euro.
82 79.582 dossiers, voor een gemiddeld bedrag van 1.969 euro.
83 De impact van die maatregel werd berekend op basis van een percentage van 2,5 % dat de geraamde daling van
de kasinkomsten vertegenwoordigt die voortvloeit uit het feit dat de inkomsten van de zelfstandigen werden
verlaagd voor het bepalen van de voorlopige bijdrage 2020 en uit het feit dat wegens de COVID-19-crisis werd
afgezien van geschillen.
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RIZIV-Geneeskundige Verzorging
De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging bestaan voor 99,45 % uit de inhouding van 3,55 % op de pensioenen84. De opbrengsten van die inhouding (1.466,8 miljoen
euro) liggen 92,3 miljoen euro (+6,72 %) hoger dan geraamd.
FPD-Overheidspensioenen
De ontvangsten uit bijdragen voor de overheidspensioenen liggen 38,3 miljoen euro lager
dan geraamd. Ze bestaan voornamelijk uit bijdragen aan het pensioenstelsel van de openbare sector (1.646,4 miljoen euro) en van de parastatale instellingen (470,4 miljoen euro),
en uit de bijdragen aan het gesolidariseerd pensioenfonds (2.459,8 miljoen euro85). De bijdragen aan het pensioenstelsel van de openbare sector liggen 16,7 miljoen euro (-1,01 %) lager dan geraamd86, die aan het gesolidariseerde pensioenfonds 22,3 miljoen euro (-0,90 %)
lager. De bijdragen aan het stelsel van de parastatale instellingen liggen 10,6 miljoen euro
(+2,32 %) hoger dan geraamd.
1.2.3

Tussenkomsten van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten

Tabel 20 – Tussenkomsten van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten (in miljoen euro)
Begroting
2020
Tussenkomsten van de federale
Staat

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

47.744,5

47.934,0

189,5

0,40

Dotaties

30.892,3

31.087,9

195,6

0,63

Alternatieve financiering

16.852,2

16.846,1

-6,1

-0,04

1.416,8

1.419,5

2,7

0,19

49.161,3

49.353,5

192,2

0,39

Toelagen van de deelentiteiten
Totaal

Bron: voor de begroting 2020: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting 2021; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
In 2020 ontvingen de socialezekerheidsstelsels 49.353,5 miljoen euro (42,39 % van de ontvangsten) van de federale overheid en de deelentiteiten. Daarvan is 47.934,0 miljoen euro
(97,12 %) afkomstig van de federale overheid, in de vorm van dotaties en overdrachten van
fiscale ontvangsten (alternatieve financiering). Het saldo van 1.419,5 miljoen euro (2,88 %)
bestaat uit terugbetalingen door de deelentiteiten voor bijdrageverminderingen die ze hebben toegekend en voor de premies voor de loopbaanonderbreking die de RVA heeft betaald
voor hun ambtenaren.

84 De rest van de ontvangsten bestaat uit de door de sociaalverzekerden betaalde bijdragen voor het verkrijgen of
behouden van het recht op de terugbetaling van verstrekkingen van geneeskundige verzorging.
85 De ontvangsten uit bijdragen die in de tabellen van de FOD Sociale Zekerheid zijn vermeld, liggen 110,1 miljoen euro
lager dan de ramingen van de FPD. Er werd geen verklaring gegeven voor dat verschil.
86 Het verschil voor dat stelsel houdt voornamelijk verband met de regularisatiebijdrage voor de studiejaren
(-22,3 miljoen euro of -75,6 %).
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Dotaties van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten
Tabel 21 – Dotaties van de federale Staat en toelagen van de deelentiteiten (in miljoen euro)
Begroting
2020
Tussenkomsten van de federale
Staat

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

30.892,4

31.087,9

195,5

0,63

RSZ-Globaal Beheer

12.893,9

12.894,5

0,6

0,00

RSVZ-Globaal Beheer

3.915,4

3.915,4

0,0

0,00

RIZIV-Geneeskundige
Verzorging

1.312,2

1.512,2

200,0

15,24

448,6

447,8

-0,8

-0,18

FPD-overheidspensioenen

12.322,3

12.318,0

-4,3

-0,03

Toelagen van de deelentiteiten

1.416,7

1.419,5

2,8

0,20

1.327,6

1.329,4

1,8

0,14

89,1

90,1

1,0

1,12

32.309,1

32.507,4

198,3

0,61

Stelsels buiten Globaal Beheer

RSZ-Globaal Beheer
Stelsels buiten Globaal Beheer
Totaal

Bron: voor de begroting 2020: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting 2021; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
Doordat de evenwichtsdotaties van de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer
werden vastgelegd tijdens de opmaak van de initiële begroting 2021, blijft het verschil tussen de ramingen en de realisaties beperkt tot 0,61 %. Die evenwichtsdotaties moeten ervoor zorgen dat het resultaat van de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer, in
ESR-termen, ongeveer in evenwicht is. Het bedrag dat tijdens het begrotingsjaar te veel of
te weinig betaald is, wordt in een volgend begrotingsjaar verrekend met de voor dat jaar
vastgestelde evenwichtsdotatie87.
Het RIZIV-Geneeskundige Verzorging krijgt in 2020 twee dotaties: een dotatie voor de financiering van de uitgaven van het Zorgpersoneelfonds (270,2 miljoen euro, zie punt 2.2)
en een dotatie voor het dekken van de specifieke, aan de COVID-19-crisis gelinkte uitgaven
voor verstrekkingen (1.242,0 miljoen euro). Rekening houdende met de voorlopige uitgaven,
ligt de dotatie voor de COVID-19-crisis 200 miljoen euro hoger dan de ramingen.
De middelen van de alternatieve financiering zijn afkomstig van de btw (7.267,3 miljoen
euro, waarvan 6.009,7 miljoen euro voor de RSZ-Globaal Beheer en 1.257,6 miljoen euro
voor het RSVZ-Globaal Beheer), de roerende voorheffing (3.782,7 miljoen euro, waarvan 3.140,7 miljoen euro voor de RSZ-Globaal Beheer en 642,0 miljoen euro voor het
RSVZ-Globaal Beheer) en de bedrijfsvoorheffing (5.796,1 miljoen euro, voor het RIZIVGeneeskundige Verzorging)88.

87

Bij de begrotingscontrole 2021 is de evenwichtsdotatie voor 2019 definitief vastgesteld en is een voorlopige
afrekening gemaakt voor 2020. Daardoor zal de evenwichtsdotatie van de RSZ-Globaal Beheer in 2021 worden
verminderd met 851 miljoen euro en die van het RSVZ-Globaal Beheer zal worden verhoogd met 209,3 miljoen
euro.
88 Voor een uitgebreide analyse van die overdracht, punt 2.3.2 in hoofdstuk 1 van dit deel.
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1.3

Begrotingsuitgaven in 2020

1.3.1

Overzicht

Tabel 22 – Geconsolideerde begrotingsuitgaven van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal
Beheer, het RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheids
pensioenen (in miljoen euro)
Begroting
2020
Prestaties

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

104.437,7

104.884,9

447,2

0,43

Pensioenen

50.361,1

50.037,0

-324,1

-0,64

Geneeskundige verzorging

29.017,9

29.364,2

346,3

1,19

Werkloosheid

10.823,3

10.946,0

122,7

1,13

Arbeidsongeschiktheid

10.278,5

10.057,6

-220,9

-2,15

Overbruggingsrecht

2.797,3

3.379,4

582,1

20,81

Andere prestaties

1.159,6

1.100,7

-58,9

-5,08

Beheerskosten

2.457,5

2.335,3

-122,2

-4,97

Andere uitgaven

8.628,2

8.984,6

356,4

4,13

115.523,4

116.204,8

681,4

0,59

Totaal

Bron: voor de begroting 2020: Algemene Toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting 2021; voor de
voorlopige realisaties: FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
1.3.2
Pensioenen
De pensioenuitgaven zijn gespreid over de werknemerspensioenen (29.228,4 miljoen euro),
de ambtenarenpensioenen (16.788,4 miljoen euro) en de pensioenen van de zelfstandigen
(4.020,1 miljoen euro). Voor elk van die stelsels zijn de verschillen tussen de realisaties en de
initiële ramingen beperkt (-60,5 miljoen euro of -0,21 % bij de werknemers, -244,8 miljoen
euro of -1,44 % bij de ambtenaren en -18,9 miljoen euro of -0,47 % bij de zelfstandigen).
Het verschil in het ambtenarenstelsel is onder meer te verklaren doordat de rustpensioenen
van de openbare sector (11.423,3 miljoen euro) 137,9 miljoen euro lager uitvallen (-1,19 %)
dan geraamd. Bovendien liggen de uitgaven in het stelsel van de NMBS en bij het gesolidariseerde pensioenfonds respectievelijk 11,0 miljoen euro en 10,3 miljoen euro lager dan
geraamd. Tot slot liggen de uitgaven voor overlevingspensioenen (1.588,2 miljoen euro) in
de belangrijkste stelsels89 53,8 miljoen euro lager (-3,28 %) dan geraamd.
1.3.3
Geneeskundige verzorging
De uitgaven voor prestaties bestaan in 2020 uit de terugbetaling van verstrekkingen begrepen in de globale begrotingsdoelstelling (28.412,4 miljoen euro) en uit de specifieke
uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis (951,8 miljoen euro).

89 Pensioenen van de openbare sector, van de NMBS en van het stelsel van het gesolidariseerde pensioenfonds.
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Vastleggen van de begrotingsdoelstelling
Op 22 november 2019 legde de ministerraad de globale begrotingsdoelstelling vast op
27.654,6 miljoen euro90. Om de geraamde uitgaven (27.962,6 miljoen euro) af te stemmen
op dat bedrag, moest 308,0 miljoen euro worden bespaard. Van dat bedrag wordt 193,7 miljoen euro verwezenlijkt door de uitgaven opnieuw te ramen of door al besliste terugbetalingen uit te stellen91. Voor de begroting 2020 gaat het over:
•
•
•
•
•

de herraming van de uitgaven van verschillende partiële begrotingsdoelstellingen
(-32,5 miljoen euro);
het uitstellen van een aantal maatregelen met betrekking tot o.a. de artsenhonoraria
(-14,3 miljoen euro);
gerechtelijke geschillen met de ziekenhuizen waarvan niet wordt verwacht dat ze in
2020 moeten worden betaald (vermindering van de ramingen met 75,1 miljoen euro92);
het schrappen van de onderbenutting93 (-69 miljoen euro);
de impact op de uitgaven voor de maximumfactuur van de besparingen bij de geneesmiddelen, andere dan de maatregel “afschaffen van de veiligheidsmarge” (vermindering
van de ramingen met 2,8 miljoen euro).

Daarnaast moet in de sector van de geneesmiddelen 121,7 miljoen euro worden bespaard en
is voor 7,4 miljoen euro aan nieuwe uitgaven aanvaard (zie punt 2.1).
In oktober 2020 werd de begrotingsdoelstelling verhoogd met 321,3 miljoen euro, tot
27.975,9 miljoen euro om de uitgaven te financieren voor de mobiele equipes in de ziekenhuizen (13,8 miljoen euro), de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg (67,0 miljoen euro), de uitbreiding van het recht op tegemoetkoming voor contraceptie (3,9 miljoen
euro)94 en het Zorgpersoneelfonds (236,6 miljoen euro).
Realisaties 2020
Volgens het RIZIV bedragen de uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorging in 2020 28.412,4 miljoen euro95, wat 436,5 miljoen euro meer is dan de globale
begrotingsdoelstelling. De vergelijking met de globale begrotingsdoelstelling geeft echter
geen juist beeld van het begrotingsresultaat, omdat de begrotingsdoelstelling ook bedragen bevat die opgenomen zijn als geblokkeerde marges of als budgettaire correcties. Die
marges en correcties zijn in 2020 goed voor 319,3 miljoen euro en hebben betrekking op96:

90 Bij de stemming in de Algemene Raad van het RIZIV op 21 oktober 2019 kreeg het voorstel van het
Verzekeringscomité niet de vereiste meerderheid, waardoor het initiatief bij de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid kwam te liggen.
91 Bij het RIZIV worden die aanpassingen “technische correcties” genoemd.
92 Plus 47,2 miljoen euro buiten de begrotingsdoelstelling omdat de uitgaven voor de ziekenhuizen (en dus ook alle
maatregelen die erop betrekking hebben) worden verdeeld tussen een deel van de doelstelling en een deel buiten
doelstelling.
93 Een bedrag dat opgenomen is in de begrotingsdoelstelling maar dat niet kan worden besteed aan de terugbetaling
van de prestaties geneeskundige verzorging.
94 Wetten van 31 juli 2020 en 9 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter
vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar.
95 In de tabellen van de FOD Sociale Zekerheid is dat 27.969,3 miljoen euro.
96 Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat die uitgaven niet zijn meegeteld bij de berekening van de
financieringsbehoeften van het RIZIV. In de begrotingsramingen wordt dit duidelijk gemaakt door het niet
gefinancierde deel in mindering te brengen van de begrote uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven”.
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•
•
•

355,9 miljoen euro aan gereserveerde bedragen97;
57,1 miljoen euro dat overeenstemt met de meerontvangsten uit de verkoop van de geneesmiddelen die onder artikel 111 vallen.
20,4 miljoen euro aan uitgaven voor het sociaal akkoord van de verpleegkundigen, die
buiten de begrotingsstelling horen (correctie begrotingsdoelstelling).

Als de uitgaven worden vergeleken met het gedeelte van de globale begrotingsdoelstelling
dat voor de terugbetaling van prestaties beschikbaar was (27.656,6 miljoen euro), is er in
2020 een overschrijding van 755,8 miljoen euro.
Daarnaast zitten in de uitgaven ook de voorschotten (2 miljard euro) die in het eerste en
tweede semester 2020 aan de ziekenhuizen werden toegekend in het kader van de COVID19-crisis98 en de bijbetaling (38,8 miljoen euro) aan de ziekenhuizen die voor het eerste semester 2020 geen of te weinig voorschotten hadden gekregen. De terugvordering van de te
veel betaalde voorschotten voor 2020 (geraamd op 791,2 miljoen euro) is niet afgetrokken,
omdat die pas in 2023 plaatsvindt (maar de voorlopige afrekening voor het eerste semester
van 2020 wordt al in aanmerking genomen voor de vaststelling van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, zie hierna). Als rekening zou worden gehouden met
die terugvordering van 791,2 miljoen euro, zouden de uitgaven 27.621,3 miljoen euro bedragen, d.i. 35,3 miljoen euro minder dan het bedrag voor de terugbetaling van prestaties
(27.656,6 miljoen euro).
In bijna alle partiële begrotingsdoelstellingen liggen de uitgaven lager dan de ramingen. De
onderschrijdingen zijn het grootst bij de honoraria van de artsen (522,3 miljoen euro), de
ziekenhuizen (403,9 miljoen euro), de tandheelkundigen (149,5 miljoen euro), de kinesisten
(78,4 miljoen euro), de implantaten (166,4 miljoen euro), de herwaardering van de geestelijke gezondheid (67 miljoen euro) en de maximumfactuur (59,5 miljoen euro).
Tegenover die onderschrijdingen staan de (niet-begrote) uitbetaling van de voorschotten
voor 2020 en de extra betalingen aan de ziekenhuizen voor het eerste semester in het kader
van de COVID-19-crisis (2.038,8 miljoen euro) en de overschrijding van de uitgaven voor de
farmaceutische specialiteiten (86,5 miljoen euro).
De geneesmiddelenbedrijven hebben in het kader van de overeenkomsten “artikel
111 (81)”99 754,2 miljoen euro aan het RIZIV betaald (57,1 miljoen euro meer dan begroot).
Overeenkomsten “artikel 111 (81)” zijn contracten tussen het RIZIV en de geneesmiddelenbedrijven, waarbij de bedrijven het RIZIV financieel tegemoet komen wanneer de reële uitgaven voor deze geneesmiddelen hoger zijn dan begroot.

97

Dit zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden (300,4 miljoen
euro aan uitgaven voor de verzekeringsinstellingen en 55,5 miljoen euro aan eigen uitgaven).
98 In april 2020 werd één miljard euro betaald, in juli en oktober 2020 telkens 500 miljoen euro. Zie het artikel Weerslag
van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2020 en
2021, deel III van dit Boek.
99 Artikel 111 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 (oud artikel 81 van het koninklijk besluit van
21 december 2001) dat de terugbetaling van geneesmiddelen door het RIZIV regelt. Het artikel bepaalt dat de
geneesmiddelenindustrie met het RIZIV akkoorden kan sluiten over de terugbetaling van geneesmiddelen tot een
zeker bedrag. Als de uitgaven hoger liggen, moet de producent het verschil bijpassen.
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Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
Het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
(ziekenfondsen) moet hen responsabiliseren voor de uitgavenevolutie in de geneeskundige
verzorging. Dat mechanisme houdt in dat de uitgaven van de ziekenfondsen worden vergeleken met hun aandeel in de begrotingsdoelstelling. Bij een overschot mogen zij 25 % van
het verschil behouden (boni), bij een tekort moeten zij 25 % zelf ten laste nemen (mali). De
boni komen terecht in de bijzondere reservefondsen en worden gebruikt om latere mali
te dekken100. De bijzondere reservefondsen bevatten gecumuleerd 653,4 miljoen euro aan
boni (toestand na de goedkeuring van de rekeningen 2016 van het RIZIV)101.
Voor de berekening van de financiële verantwoordelijkheid wordt de begrotingsdoelstelling
gecorrigeerd met:
•
•

•
•

de uitgaven die het RIZIV rechtstreeks betaalt;
de meeruitgaven voor geneesmiddelen “artikel 111 (81)” (d.i. het verschil tussen de geraamde en de geboekte uitgaven voor die geneesmiddelen), omdat die uitgaven worden
gecompenseerd door de geneesmiddelenbedrijven;
de gereserveerde bedragen;
(specifiek voor 2020) de extra vergoeding voor het globaal medisch dossier en een correctie voor een bedrag dat wordt geboekt buiten de begrotingsdoelstelling (162,0 miljoen euro).

De hierna volgende tabel geeft een raming van de boni/mali van de ziekenfondsen voor de
nog niet afgesloten boekjaren.

100 Het Rekenhof heeft de werking van het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid doorgelicht. Zie:
Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, Verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, www.rekenhof.be.
101 Algemene Raad van het RIZIV, Verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging – globale afsluiting van de
rekening 2016, nota nr. 2020/019 p.46.
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Tabel 23 – Raming van de boni bestemd voor de bijzondere reservefondsen van de verzekerings
instellingen (in miljoen euro)

Globale begrotingsdoelstelling
Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks ten laste
neemt (1)
In de partiële begrotingsdoelstellingen
gereserveerde bedragen (2)
Meerontvangsten overeenkomsten
"Artikel 111" (voordien 81) (3)

2017

2018

2019

2020

24.674,7

25.555,9

26.518,3

27.975,9

-697,5

-685,8

-449,2

-2.442,5

-69,0

-43,5

-33,9

-300,4

35,4

55,9

162,3

57,1

Eenmalige verhoging Globaal Medisch Dossier
Uitgaven buiten de begrotingsdoelstelling

-162,0
-20,4

(4)

316,5

Terugvordering voorschot ziekenhuizen (1)
Door de verzekeringsinstellingen te
besteden bedrag

23.943,6

24.882,5

26.197,5

25.424,2

Uitgaven van de verzekeringsinstellingen

-23.938,9

-24.773,0

-26.108,4

-25.855,9

Tegoed/tekort

4,7

109,5

89,1

-431,7

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

1,2

27,4

22,3

-107,9

	In 2020 bevatten die uitgaven ook de voorschotten aan de ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-crisis
(2.038,8 miljoen euro) en het (in 2023 terug te vorderen) te veel betaalde voorschot voor het eerste semester
2020 (-316,5 miljoen euro).
(2)
Dit zijn bedragen voor maatregelen die in de loop van het begrotingsjaar in werking moeten treden (en waarvoor de
kostprijs overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze voor een volledig jaar is geraamd) 102.
(3)
In de begroting 2020 raamde het RIZIV de ontvangst uit compensaties voor overeenkomsten "artikel 81” op 697,0 miljoen euro. In werkelijkheid betaalde de geneesmiddelenindustrie 754,1 miljoen euro in 2019. Het verschil (57,1 miljoen euro) wordt bij de globale begrotingsdoelstelling geteld.
(4)
Dit bedrag heeft betrekking op uitgaven voor het sociaal akkoord en hoort buiten de begrotingsdoelstelling opgenomen te worden.
(1)

Bron: RIZIV, nota's van de Algemene Raad nr. 2018/017 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de
rekeningen, dienstjaar 2017; nr. 2019/013 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen,
dienstjaar 2018, nr. 2020/016 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2019
en nr. 2021/017 – Voorschot op de definitieve afsluiting van de rekeningen, dienstjaar 2020
De ziekenfondsen hebben in 2020 samen 431,7 miljoen euro meer uitgegeven dan was
toegestaan. Hierdoor bedragen de voorlopige mali voor de ziekenfondsen voor het jaar
2020 107,9 miljoen euro.
1.3.4
Overbruggingsrecht
De uitgaven voor het overbruggingsrecht waren op 2.797,3 miljoen euro geraamd, maar
bedroegen uiteindelijk 3.379,4 miljoen euro, dit is een verschil van 582,1 miljoen euro
(+20,81 %).

102 Zie in dat verband ook Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, Verslag in uitvoering van de
resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, p. 16, www.rekenhof.be.
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Dat verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de maatregelen die werden genomen en
verlengd na de begrotingsramingen (bv. de verdubbeling van het overbruggingsrecht tussen oktober en december 2020) en aan de gevolgen van het aanslepen van de COVID-19crisis (in het najaar van 2020 moest een aantal sectoren verplicht sluiten als gevolg van de
tweede besmettingsgolf).
1.3.5
Werkloosheid
De uitgaven voor prestaties door de RVA (11.267,2 miljoen euro) liggen 158 miljoen euro
hoger dan geraamd. Dat verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de uitgaven voor werkloosheid (+214,7 miljoen euro). Het wordt deels gecompenseerd doordat de uitgaven voor
tewerkstellingsprogramma’s (-49,2 miljoen euro), loopbaanonderbreking en tijdskrediet
(-29,9 miljoen euro) alsook werkloosheid met bedrijfstoeslag (- 16,6 miljoen euro) lager uitvielen dan geraamd.
Tabel 24 – Begrotingsuitgaven 2020 van de RVA (in miljoen euro)
Begroting Realisaties Verschil realisaties/
2020
2020
begroting
RSZ-Globaal Beheer

%

10.820,6

11.023,9

203,3

1,88

10.534,7

10.702,9

168,2

1,60

9.288,5

9.503,2

214,7

2,31

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

698,2

681,6

-16,6

-2,37

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

548,0

518,1

-29,9

-5,47

285,9

321,0

35,1

12,29

-

15,9

15,9

-

212,9

214,3

1,4

0,65

73,0

90,8

17,8

24,46

Stelsel buiten Globaal Beheer

288,6

243,3

-45,3

-15,69

Tewerkstellingsprogramma’s

288,6

239,4

-49,2

-17,04

-

3,9

11.109,2

11.267,2

Prestaties werkloosheid
Werkloosheid

Andere uitgaven
Dienstencheques
Beheerkosten uitbetalingsinstellingen
Diverse uitgaven

Diverse uitgaven
Totale prestaties

3,9 100,00
158,0

1,42

Bron: voor de begroting 2020, algemene toelichting bij het ontwerp van staatsbegroting; voor de voorlopige realisaties, FOD Sociale Zekerheid, juli 2021
De te lage raming van de uitgaven voor werkloosheid is voornamelijk te verklaren door de
verlenging van de steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis tot 31 december 2020. Die verlenging kwam er immers nadat de uitgavenramingen waren opgesteld.
Voor de andere categorieën van uitgaven zijn de verschillen voornamelijk toe te schrijven
aan een overschatting van de gemiddelde dagvergoeding en van het aantal vergoede uitkeringsgerechtigden.
1.3.6
Arbeidsongeschiktheid
In het stelsel van de werknemers liggen de uitgaven 202,7 miljoen euro (-2,10 %) lager dan
geraamd. In de primaire arbeidsongeschiktheid en in de moederschapsrust liggen de uitgaven respectievelijk 180,3 miljoen euro (-7,89 %) en 27,3 miljoen euro (-4,0 %) lager dan
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begroot. Dat is het gevolg van een lagere gemiddelde daguitkering (respectievelijk -18,39 %
en -0,99 %). In de invaliditeit daarentegen liggen de uitgaven 4,9 miljoen euro (+0,07 %)
hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal uitgekeerde dagen (+0,31 %).
De prestaties in het stelsel van zelfstandigen liggen 18,2 miljoen euro (-2,98 %) lager dan geraamd. In de primaire arbeidsongeschiktheid liggen de uitgaven 13,2 miljoen euro (-8,75 %)
lager dan geraamd en in de invaliditeitsuitkeringen 5,1 miljoen euro (-1,21 %). De uitgaven
voor de moederschapsuitkering liggen ongeveer 120.000 euro (+0,33 %) hoger dan geraamd.
1.3.7

Andere uitgaven

Tabel 25 – Evolutie van de uitgaven in de rubriek “Andere uitgaven” (in miljoen euro)
Begroting
2020
RSZ-Globaal Beheer

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

3.877,2

4.279,7

402,5

10,38

20,9

13,7

-7,2

-34,45

3.439,3

3.464,7

25,4

0,74

234,2

200,5

-33,7

-14,39

FPD-Overheidspensioenen

1.056,6

1.026,0

-30,6

-2,90

Totaal

8.628,2

8.984,6

356,4

4,13

RSVZ-Globaal Beheer
RIZIV-Geneeskundige Verzorging
Stelsels buiten Globaal Beheer

Bron: Rekenhof
De rubriek “Andere uitgaven” omvat alle uitgaven die geen prestaties of werkingskosten
zijn103. De RSZ-Globaal Beheer neemt 47,63 % van die uitgaven voor zijn rekening, het RIZIVGeneeskundige Verzorging 38,56 % en het stelsel van de overheidspensioenen 11,42 %. De
rest (2,39 %) wordt uitgegeven door het RSVZ-Globaal Beheer en de stelsels buiten Globaal
Beheer.
Bij de RSZ-Globaal Beheer liggen de gerealiseerde uitgaven hoger dan de ramingen. Dat
komt vooral door de boeking van de maatregelen voor de werkgevers naar aanleiding van de
COVID-19-crisis. Zo zijn de bijdrageverminderingen voor sommige werkgevers (332,7 miljoen euro) in de realisaties als een uitgave geboekt104, terwijl ze in de begrotingsramingen
nog rechtstreeks werden afgetrokken van de bijdragen. Daarnaast heeft de RSZ-Globaal
Beheer ook 113,7 miljoen euro aan “mogelijk oninvorderbare bijdragen” geboekt 105. Ook die
kosten houden verband met de COVID-19-crisis106.
Voor de andere stelsels gaat het om verschillen in meer of in min op een groot aantal posten, met uiteenlopende bedragen.

103 Voor een overzicht van deze uitgaven, zie Tabel 15.
104 In de methodologie van het ESR2010 worden bijdrageverminderingen voor specifieke doelgroepen beschouwd als
een uitgave.
105 Volgens de instructies van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ moeten bijdragen
waarvoor het risico bestaat dat ze niet invorderbaar zijn, als een begrotingsuitgave worden geboekt.
106 Weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven in de sociale zekerheid in
2020 en 2021, deel III van dit Boek.
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1.4
FSO (profit- en non-profitsector)
Het budget van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen
ontslagen werknemers (FSO) valt buiten het Globaal Beheer.
Tabel 26 – Begroting 2020 van het FSO (in miljoen euro)
Begroting
2020

Realisaties
2020

Verschil realisaties/
begroting

%

Totale ontvangsten

511,7

488,3

-23,5

-5

Totale uitgaven

666,3

470,0

-196,3

-29

-154,6

18,3

172,8

112

Begrotingsresultaat

Bron: FSO, rekening van uitvoering van de begroting
Het verschil tussen de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten (23,5 miljoen euro) komt
voornamelijk doordat de terugvorderingen op vorderingen in samenhang met de contractuele vergoedingen van de profitsector (18 miljoen euro) werden overschat.
Bij de uitgaven komt het verschil tussen de initiële begroting en de realisaties (196,3 miljoen
euro) voornamelijk doordat de tijdelijke werkloosheid werd overschat (135 miljoen euro).
Werkgevers konden immers ofwel kiezen voor economische werkloosheid (die deels wordt
gefinancierd door het FSO) ofwel voor werkloosheid door overmacht ingevolge de COVID19-crisis (niet gefinancierd door het FSO). Aangezien de werkloosheid door overmacht
voordeliger was voor de werknemer, gaven de werkgevers daar de voorkeur aan. Daardoor
daalde de tussenkomst van het FSO.

2

Regeringsmaatregelen

Bij de opmaak van de initiële en aangepaste begrotingen van de federale Staat beslist de
regering ook over maatregelen (besparingen, nieuwe inkomsten of uitgaven) in de sociale
zekerheid. De voorbije jaren ging het vooral om maatregelen in de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen, de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en de geneeskundige
verzorging. Voor 2020 zijn er geen nieuwe beleidsmaatregelen, omdat voor dat jaar geen
initiële of aangepaste begroting is opgemaakt.
De maatregelen die hierna worden besproken zijn dan ook het gevolg van een wettelijke verplichting inzake geneeskundige verzorging of initiatieven van bv. de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (Zorgpersoneelfonds) of de OISZ.
2.1
Geneeskundige verzorging
Om de naleving van de begrotingsdoelstelling te waarborgen, zijn in de geneeskundige
verzorging besparingen opgelegd voor 121,7 miljoen euro en zijn nieuwe initiatieven goedgekeurd voor 7,4 miljoen euro.
Besparingen in de geneesmiddelensector
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft in overleg met de geneesmiddelensector (en andere betrokken partijen) voor 2020 een besparingsplan uitgewerkt, dat
moet leiden tot besparingen van 121,7 miljoen euro voor het RIZIV en 58 miljoen euro voor
de patiënten. Het gaat om de volgende maatregelen:
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•
•

•

De terugbetaling van anti-alzheimermiddelen die een bescheiden werking hadden,
werd herzien. Dat bracht 8,0 miljoen euro op, 2,0 miljoen euro meer dan geraamd.
De prijs van bepaalde geneesmiddelen werd bijkomend verminderd. Dat bracht 42,1 miljoen euro op, 71,9 miljoen euro minder dan geraamd. Sommige prijsdalingen werden
later doorgevoerd dan gepland (-52,6 miljoen euro)107, terwijl de maatregel waarbij de
ziekenhuizen voor sommige geneesmiddelen maar 70 % van de prijs in rekening mogen
brengen, niet werd uitgevoerd (niet-gerealiseerde besparing van 19,4 miljoen euro)108.
De veiligheidsmarge van maximum vijf euro, waardoor een originele specialiteit als
“goedkoopste alternatief ” kan worden beschouwd109, werd afgeschaft. Dat leverde
1,1 miljoen euro op in de uitgaven voor de maximumfactuur, d.i. 0,6 miljoen minder dan
geraamd.

Andere maatregelen (meeruitgave van 7,4 miljoen euro)
De begroting voorziet ook in bijkomende middelen voor de uitbreiding van contraceptiva
voor jongeren (0,6 miljoen euro) en het ter beschikking houden van bedden in de foren
sische psychiatrische centra (6,8 miljoen euro). Wat die maatregelen echt hebben gekost, is
niet bekend omdat de kosten ervan zijn begrepen in de totale uitgaven van respectievelijk
de geneesmiddelen (specialiteiten) en de forensische psychiatrische centra.
2.2
Zorgpersoneelfonds
Het Zorgpersoneelfonds heeft als doel de werkgelegenheid in de ziekenhuizen en de thuisverpleging te bevorderen en te investeren in de ondersteuning van het verpleegkundig personeel. De wet van 9 december 2019 bepaalt dat met de middelen van het Zorgpersoneelfonds
bijkomend zorgpersoneel in dienst kan worden genomen, de werkvoorwaarden van het
zorgpersoneel kunnen worden verbeterd of verpleegkundigen kunnen worden opgeleid. De
COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is te investeren in nieuwe en
gekwalificeerde medewerkers. Daarom is het Zorgpersoneelsfonds, dat aanvankelijk een
tijdelijk karakter had, omgevormd tot een permanent instrument110.

107 De vertraging in de uitvoering van die besparingen is soms het gevolg van externe factoren, zoals een verlenging
van een patent (waardoor de prijs en de daarop gebaseerde vergoeding van de ziekteverzekering niet dalen; een
daling kan pas als het patent is verstreken).
108 Voor biologische geneesmiddelen waarvoor een alternatief bestaat (d.i. een geneesmiddel met een zelfde
werkzame stof als een al vergoed biologisch geneesmiddel), zou het bedrag dat de ziekenhuizen mogen
aanrekenen dalen van 85 % naar 70 % van de prijs.
109 De veiligheidsmarge is een bedrag dat de patiënt voor een originele specialiteit moet betalen bovenop het
remgeld. Dat bedrag wordt niet door de ziekteverzekering terugbetaald, maar telt mee bij de vaststelling van de
uitgaven voor de toepassing van de maximumfactuur.
110 Wet van 30 juni 2020 tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds en tot toewijzing van de desbetreffende
middelen voor de jaren 2019 en 2020.
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De FOD Volksgezondheid verdeelt de middelen van het fonds als volgt:
Tabel 27 – Verdeling van de middelen van het Zorgpersoneelfonds vanaf 2020
Doelgroep

Verdeeld via

Zelfstandige verpleegkundigen

RIZIV

Zorgpersoneel in loondienst in ziekenhuizen

RIZIV, via de budgetten voor financiële
middelen van de ziekenhuizen

Thuiszorgpersoneel in loondienst + Opleidingen

Fonds Sociale Maribel 330 (private sector)
Fonds Sociale Maribel van de Openbare Sector
(beheerd door de RSZ)

Bron: Rekenhof
Toestand in 2019
Voor 2019 werd via het Zorgpersoneelfonds 59 miljoen euro uitgetrokken voor de aanwerving en opleiding van verpleeg- en zorgkundigen. Die middelen werden verdeeld via
het Fonds Sociale Maribel 330 (42,1 miljoen euro) en het Fonds Sociale Maribel van de
Openbare Sector (16,9 miljoen euro). In zijn vorige Boek 111 ging het Rekenhof al kort in op
het Zorgpersoneelfonds, maar het had toen weinig concrete informatie voor de besteding
van de middelen in 2019. In de volgende alinea’s wordt hierop ingegaan.
De ziekenhuizen van de private sector gebruikten die middelen in 2019 vooral om bijkomende verpleeg- of zorgkundigen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
in dienst te nemen. Die zal echter kunnen worden ontbonden als de financiering via het
Zorgpersoneelfonds zou wegvallen. De middelen worden over de ziekenhuizen verdeeld op
basis van het aantal verpleeg- en zorgkundigen (in VTE) in 2019.
De openbare ziekenhuizen gebruikten de middelen in 2019 om nieuwe personeelsleden in
dienst te nemen of de arbeidstijd van medewerkers die al in dienst zijn, te verhogen. Ze
konden ermee verzorgend en verplegend personeel in dienst nemen maar ook investeren in
ondersteunende functies (bv. administratief personeel in zorgeenheden). In totaal werden
in 2019 ongeveer 275 bijkomende VTE’s in dienst genomen.
Om een te grote versnippering van de middelen te voorkomen, heeft het Fonds Sociale
Maribel van de Openbare Sector het budget voor de thuisverpleegkundigen volledig besteed aan het opleidingstraject tot verpleegkundige (het “project 600”).

111 Zie ook Rekenhof, 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, Brussel, september 2020, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Deel I, Hoofdstuk 2, punt 2.2.4, www.rekenhof.be.
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Realisaties in 2020
Voor 2020 werd 402 miljoen euro uitgetrokken voor het Zorgpersoneelfonds. Die werd als
volgt toegewezen.
Tabel 28 – Verdeling van de middelen van het Zorgpersoneelfonds 2020 (in miljoen euro)
Doelgroepen
Zorgpersoneel in loondienst
Ziekenhuizen (budgetten financiële middelen; sinds 2020)
Fondsen Sociale Maribel
Opleidingsprojecten

354,0
301,1
52,9
35,4

Fonds Sociale Maribel 330 (private sector)

21,5

Fonds Sociale Maribel van de Openbare Sector

13,9

Thuiszorgpersoneel
Fonds Sociale Maribel 330 (private sector)
Fonds Sociale Maribel van de Openbare Sector
Zelfstandige verpleegkundigen
Totaal

17,5
17,1
0,4
48,0
402,0

Bron: Rekenhof
De FOD heeft in 2020 de toegekende 52,9 miljoen euro gestort aan de fondsen Sociale
Maribel, die op hun beurt 16,6 miljoen euro hebben betaald aan de ziekenhuizen voor de
opleiding van verpleegkundigen.
Voor het personeel in de ziekenhuizen en de zelfstandige verpleegkundigen (verdeeld via
het RIZIV) had de FOD Volksgezondheid in 2020 respectievelijk 301,1 en 48,0 miljoen euro
(in totaal dus 349,1 miljoen euro) ingeschreven op de begroting. In zijn begroting neemt het
RIZIV echter slechts 270,2 miljoen euro op, waarvan 222,2 miljoen euro voor de ziekenhuizen en 48,0 miljoen euro voor zelfstandige thuisverpleegkundigen 112. Het kende 13,7 miljoen euro aan aanmoedigingspremies toe aan de zelfstandige verpleegkundigen voor hun
prestaties 2020 die in de loop van 2021 zullen worden betaald113. De voor de ziekenhuizen
bestemde middelen zullen in 2021 worden uitbetaald in de vorm van inhaalbedragen (dit
zijn bedragen die worden toegevoegd aan de budgetten van financiële middelen, maar die
betrekking hebben op een vorig jaar). De FOD Volksgezondheid heeft op 23 maart 2021 een
omzendbrief verspreid met de criteria voor het in aanmerking nemen van de uitgaven en de
rapportering over die uitgaven.
Het Fonds Sociale Maribel 330 verdeelde de middelen voor de thuisverpleging in 2020 over
de werkgevers zodat zij bijkomend personeel konden aanwerven. Het Fonds Sociale Maribel
van de Openbare Sector gebruikte zijn aandeel van die middelen voor de financiering van

112 Het RIZIV kreeg daarvoor een dotatie van 270,2 miljoen euro.
113 Het gaat om een premie van 985 euro per verpleegkundige die voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Er bestaat
een vergelijkbare regeling voor de verpleegkundigen in loondienst.

Begroting 2020 / 63

de aanmoedigingspremie in het kader van de COVID-19-maatregelen. Hierover werd een
protocolakkoord gesloten met de sector 114.
2.3
Werkgelegenheid en werkloosheid
Buiten de maatregelen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in de strijd tegen
de gevolgen van de COVID-19-crisis, heeft de regering geen andere nieuwe maatregelen
uitgevaardigd.
Terugvordering van onrechtmatige betalingen
De maatregel om onrechtmatige betalingen terug te vorderen, waartoe de ministerraad van
28 juli 2017 besliste, streeft ernaar:
•
•
•

de onrechtmatig betaalde werkloosheidsuitkeringen terug te dringen door middel van
systematische controles door de RVA (datamining en datamatching);
onrechtmatig betaalde uitkeringen vaker binnen een jaar terug te vorderen (doelstelling: 80 % van de vastgestelde bedragen recupereren);
uitkeringen die in voorgaande jaren onrechtmatig werden uitbetaald te laten terugvorderen door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (10 % van de
nog niet teruggevorderde bedragen).

Volgens de regering moest die maatregel 50,7 miljoen euro opleveren in 2018 en in 2019.
Voor 2020 werd geen bijkomend rendement ingeschreven.
De RVA voerde tussen 2018 en 2020 een reeks maatregelen in om de doelstellingen die de
regering had bepaald, te halen. Daardoor bedroeg het terugvorderingspercentage 95,2 %
voor 2020.
De RVA kan echter niet becijferen hoeveel de maatregel effectief heeft opgebracht, omdat
het rendement niet kan worden geïsoleerd.
Jobsdeal
De ministerraad van 26 juli 2018 keurde 28 sociale en fiscale maatregelen goed om de jobcreatie te stimuleren (de zogeheten jobsdeal). Ze zijn bedoeld om knelpuntberoepen in te
vullen en zoveel mogelijk personen op de arbeidsmarkt te activeren. De maatregelen willen
in de eerste plaats opleidingen aanmoedigen voor knelpuntberoepen, meer steun bieden
aan de doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en die arbeidsmarkt toegankelijker maken voor werklozen en mensen die ontslagen werden. Sommige maatregelen
worden toegepast in overleg met de gewesten.
Het initiële rendement werd geraamd op 505,4 miljoen euro, waarvan 90,4 miljoen euro
voor de RVA in 2019115. De maatregelen werden gedeeltelijk uitgevoerd en het rendement

114 Protocol nr. 227/3 gesloten op 23 februari 2021 in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten.
115 Voor de sociale bijdragen werd een rendement van 218,6 miljoen euro verwacht. Bovendien werd 196,4 miljoen
euro aan fiscale ontvangsten verwacht.
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werd naar beneden bijgesteld (38 miljoen euro voor de RVA)116 voor de boekjaren 2019 en
2020. Volgens de RVA strookt de opbrengst van 2020 met de verwachtingen.
Omdat de beschikbare informatie onvolledig was en er onzekerheid bestond over bepaalde
hypotheses waarvan de regering was uitgegaan en over de invoeringstermijnen van de beoogde maatregelen, kon het Rekenhof in zijn onderzoek van het ontwerp van initiële begroting 2019 niet bevestigen dat het verwachte rendement van de jobsdeal in 2019 gehaald
zou worden. Dezelfde vaststelling gaat op voor 2020, temeer omdat niet alle voorgestelde
maatregelen werden uitgevoerd, onder meer bij gebrek aan een volwaardige regering.
Bovendien werd een aantal maatregelen in verband met de jobsdeal van de vorige regering
niet overgenomen in het huidige regeerakkoord, waardoor ze niet werden voortgezet.
2.4
Pensioenen
Diverse maatregelen die de vorige regering had genomen, werden terzijde geschoven in
2020117.
Daarnaast hadden de volgende maatregelen een financiële impact in 2020.
Afkoop van studiejaren
Via deze maatregel moet de inaanmerkingneming van studieperiodes bij de berekening van
het pensioen worden geharmoniseerd118. De maatregel voert een regularisatiebijdrage in die
burgers moeten betalen als ze hun toekomstige pensioen willen verhogen door hun studiejaren te laten meetellen. De regularisatiebijdrage wordt opgetrokken119 als de aanvraag
wordt ingediend na de overgangsperiode (1 december 2017 tot 1 december 2020) of meer dan
tien jaar nadat het diploma werd behaald.
In 2020 was het rendement op 30,7 miljoen euro geraamd voor de overheidspensioenen.
De ontvangst bedroeg echter 10,3 miljoen euro. De maatregel had niet het beoogde succes,
onder meer omdat er onvoldoende ruchtbaarheid aan werd gegeven120.
Solidariteitsbijdrage
Op alle renten, wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen wordt een solidariteitsbijdrage ingehouden van 0 tot 2 %. De bijdrage varieert in verhouding tot het totaalbedrag van
het pensioen en naargelang het een gezinspensioen of een alleenstaandenpensioen betreft.

116 Voor de sociale bijdragen bedraagt het rendement van de maatregelen die al zijn ingevoerd 24,3 miljoen euro in
2019 en 97,1 miljoen euro in 2020.
117 Het gaat om de volgende maatregelen:
• Versterking van de mogelijkheden tot professionele re-integratie bij pensioenen wegens lichamelijke
ongeschiktheid; er werd een rendement van 146 miljoen euro verwacht in 2020, op basis van een
inwerkingtreding in 2017;
• schrapping van de preferentiële tantièmes hoger dan 1/60;
• optrekking van de minimumleeftijd voor het pensioen en van de vereiste minimale loopbaan.
118 Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de
berekening van het pensioen. Ze trad in werking op 1 december 2017.
119 Het bedrag is vastgesteld op 1.500 euro per te regulariseren periode van twaalf maanden. Ambtenaren konden
een korting van 15 % genieten voor elke aanvraag die werd ingediend vóór 30 november 2019. De verhoging wordt
onder meer berekend op basis van sterftetafels.
120 Rekenhof, Validatie van studieperiodes bij de vaststelling van het overheidspensioen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2021, 55 p., www.rekenhof.be.
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De maatregel is bedoeld om het nettobedrag van het pensioen te verhogen door de drempelbedragen op te trekken (brutobedrag van het maandpensioen) vanaf welke de solidariteitsbijdrage wordt ingehouden. In 2019 strookte het verlies aan ontvangsten uit bijdragen
voor alle pensioenstelsels (48,5 miljoen euro) met de ramingen (49,5 miljoen euro). Voor
2020 kan de FPD de impact van de maatregel op de ontvangsten niet meedelen.
Progressieve verhoging van de gewaarborgde minima
Eind 2020 nam de nieuwe regering diverse pensioenmaatregelen, zoals de progressieve verhoging van het gewaarborgde minimale rust- en overlevingspensioen in alle pensioenstelsels. In totaal gaat het om 870.000 gepensioneerden, onder wie 40.000 uit het ambtenarenstelsel. De doelstelling bestaat erin de minima te harmoniseren 121 door ze van 2021 tot
2024 te verhogen op 1 januari. De voornaamste herwaarderingspercentages van de brutobedragen op jaarbasis zijn hierna weergegeven.
Tabel 29 – Percentages 2021-2024 van de jaarlijkse herwaardering van de minimale brutobedragen
van de rustpensioenen, per stelsel
Stelsel

2021

2022

2023

2024

Gecumuleerd %
(2021-2024)

Werknemers en
zelfstandigen

2,65

2,65

2,65

2,65

11,03

Ambtenaren

1,73

1,73

1,73

1,73

7,10

Bron: FPD
De raming van de kosten van de maatregel per stelsel houdt rekening met een coëfficiënt
voor de toename van het aantal gepensioneerden122:
Tabel 30 – R
 aming van de uitgaven voor bijkomende prestaties per stelsel (in miljoen euro)
Stelsel

2021

2022

2023

2024

Gecumuleerde
kosten

Werknemers

183,23

243,85

357,69

493,54

1.278,31

Zelfstandigen

92,77

102,77

114,46

135,85

445,85

Ambtenaren

20,46

22,46

24,92

27,23

95,08

296,46

369,08

497,08

656,62

1.819,23

Totaal
Bron: FPD

De uitgaven 2021-2024 voor bijkomende prestaties bedragen 1.819,2 miljoen euro123. Het
Federaal Planbureau raamde de fiscale return op 35 % (636,7 miljoen euro). De gecumuleerde nettokosten zouden 1.182,5 miljoen euro bedragen over de periode.

121 In het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen is het minimum voor een volledige loopbaan
13.635,03 euro bruto per jaar op 1 januari 2021; in het ambtenarenstelsel bedraagt het gewaarborgde minimum
voor een alleenstaande 9.767 euro bruto per jaar op 1 januari 2021.
122 D.w.z. personen van 60 jaar en ouder, d.i. 106,94 % voor de periode 2021-2024.
123 De gecumuleerde kosten houden geen rekening met andere verhogingen van de minima ingevolge de
welvaartsmaatregelen (1 %) en de indexering (+2 %) tijdens de periode.
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3

Strijd tegen de sociale fraude

Doordat er geen volwaardige regering was, werd voor 2020 geen algemene toelichting bij
de begroting ingediend. Het rendement van de strijd tegen de sociale fraude werd dus niet
geraamd voor dit begrotingsjaar. De voorlopige regering heeft overigens in de loop van deze
periode geen enkele nieuwe specifieke maatregel genomen op dit vlak.
In de algemene toelichting bij de initiële begroting 2021 is sprake van een nettojaarontvangst
van 200 miljoen euro in 2021 voor de gezamenlijke strijd tegen de fiscale en sociale fraude.
De regering wil dat bedrag tegen 2024 optrekken naar 1 miljard euro. De uitsplitsing tussen
de sociale fraude en de fiscale fraude is nochtans niet beschikbaar 124.
Het Rekenhof maakt hierna een stand van zaken op van het beleid ter bestrijding van de
sociale fraude, het rendement ervan en de rapportering erover. Rekening houdend met wat
hierboven werd vermeld, concentreert dit artikel zich hoofdzakelijk op:
•
•
•

de maatregelen die in 2020 werden ingevoerd op initiatief van de OISZ125;
de vroegere maatregelen die op 31 mei 2021 nog niet waren ingevoerd of waren geannuleerd;
de maatregelen die sinds 1 januari 2021 waren ingevoerd en op 31 mei126 2021 werden geëvalueerd.

Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 6 juli 2021 bezorgd aan de minister belast met de
Coördinatie van de fraudebestrijding en aan de minister van Economie en Werk voor commentaar. Hun antwoorden zijn verwerkt in dit artikel.
3.1
Rendement van de strijd tegen de sociale fraude voor het dienstjaar 2020
De beleidscel van de minister belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding raamt het
rendement van de strijd tegen de sociale fraude voor 2020 op 254 miljoen euro. Die raming
is gebaseerd op de informatie die werd verstrekt door de SIOD127 en de sociale-inspectiediensten. Ze omvat de rendementen van de hele federale sector, de OISZ inbegrepen.
Het blijft echter moeilijk, onder meer om de volgende redenen, om de financiële weerslag
van de acties voor de strijd tegen de sociale fraude met betrekking tot een welbepaald begrotingsjaar in te schatten:

124 Het verslag van 13 juli 2021 van het monitoringcomité vermeldt ook de maatregelen in de strijd tegen de (fiscale en
sociale) fraude in de categorie ‘onverdeelde maatregelen’.
125 Ofwel autonoom, ofwel in het kader van de transversale maatregelen voor de strijd tegen de sociale fraude,
opgenomen in de actieplannen van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en van het College voor
de strijd tegen de fiscale en sociale fraude (dat werd ingesteld door het koninklijk besluit van 9 november 2020
houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude en dat het “College voor de
strijd tegen de fiscale en sociale fraude” opvolgt dat werd ingesteld door het koninklijk besluit van 29 april 2008).
126 Inclusief de maatregelen die de OISZ en de volwaardige regering hebben ingevoerd.
127 Overeenkomstig artikel 3 van het sociaal strafwetboek, moet de SIOD een jaarlijks operationeel actieplan
voorbereiden om de sociale fraude en de sociale dumping te bestrijden.
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•
•

in het totaalbedrag zitten de onrechtstreekse effecten van de strijd tegen de sociale fraude die moeilijk kunnen worden geraamd128;
een onregelmatige verrichting kan niet altijd als frauduleus worden bestempeld. Het
risico bestaat dus dat in de financiële weerslag van de strijd tegen de sociale fraude bedragen zitten die niet onder sociale fraude vallen, aangezien ze niet samenhangen met
een vaststelling van fraude.

Zo merkt het Rekenhof op dat het rendement van de strijd tegen de sociale fraude voor het
dienstjaar 2020 hoofdzakelijk bestaat uit de vordering van onbetaalde bijdragen (135,5 miljoen euro), de opsporing en terugvordering van onverschuldigde uitkeringen (65,7 miljoen
euro), het rendement van preventieve acties (25,3 miljoen euro) en de uitsluitingen van
uitkeringen (19 miljoen euro).
3.2
Maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de maatregelen in de strijd tegen de sociale
fraude die de OISZ op 31 mei 2021 hadden ingevoerd alsook van de transversale maatregelen. De tabel is opgesteld op basis van informatie afkomstig van de OISZ en van de beleidscel van de minister belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding.
De transversale maatregelen zijn voornamelijk afkomstig uit het actieplan 2021 dat het
College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude opstelde en dat op 7 juni 2021 werd
gevalideerd door het ministerieel comité voor de strijd tegen de fraude. Dat actieplan is gebaseerd op dat van de SIOD, dat op 29 januari 2021 werd gevalideerd door de ministerraad.
Dat actieplan omvat zes strategische doelstellingen 129:
•
•

•
•
•
•

het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven en de eerlijke concurrentie garanderen;
de wetgeving administratief vereenvoudigen en de informatie verbeteren om tot meer
transparantie te komen, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en sociale engineering te bestrijden;
de pakkans voor fraude verhogen en de effectiviteit van de sancties verbeteren;
de inspectiediensten versterken;
de Europese en internationale samenwerking op het vlak van fraude en sociale dumping
versterken;
de veiligheid, de gezondheid, het welzijn, de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming van de werknemers garanderen.

Het Rekenhof vermeldt in de tabel enkel de transversale maatregelen die specifiek genoeg
zijn. Het heeft dus geen rekening gehouden met acties die te algemeen geformuleerd zijn
of acties om mogelijke verbeteringen te onderzoeken, die veeleer onder voorbereidende
werkzaamheden thuishoren130.

128 Aangezien de rendementen van de onrechtstreekse effecten van de strijd tegen fraude niet rechtstreeks kunnen
worden gemeten aan de hand van concrete verrichtingen, kunnen deze slechts door statistische extrapolatie
worden geraamd.
129 Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021, Brussel, p. 26-28,
www.siod.belgie.be.
130 Zo spreekt het actieplan van de SIOD bv. over het opstarten van verschillende werkgroepen die verbeterpunten
moeten identificeren, strategieën moeten doorvoeren of programma’s moeten opstellen over specifieke thema’s.

Mogelijkheid om uitkeringen
terug te vorderen die ten
onrechte werden betaald na een
overlijden

Maatregelen 2016

Gegevensuitwisseling tussen
de FPD en de Vlaamse
belastingadministratie over de
evaluatie van successies

Maatregelen 2018

Gegevensuitwisseling met
Spaanse pensioeninstellingen

Geen cijfers
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

0,107

0,057

Controle van de geldigheid van
de levensbewijzen

Maatregelen 2019

Geen cijfers
beschikbaar

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Globaal strategisch plan voor de
strijd tegen de sociale fraude

Maatregelen 2021

FPD – Pensioenstelsel
werknemers

Maatregel

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Uitvoering

-

-

-

-

-

Effectieve
opbrengst (in
miljoen euro)

De FPD heeft in 2020 een ontwerpovereenkomst met de bankensector
uitgewerkt om de bedragen die na overlijden ten onrechte werden gestort
gemakkelijker te kunnen terugvorderen. Er wordt overleg gepleegd met de
Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) over dat project.

Deze maatregel werd in 2021 gerealiseerd. Via het ‘E-flux Legacy’-project kan
elektronisch informatie worden uitgewisseld tussen de FPD en de Vlaamse
belastingadministratie over het bepalen van de inkomensgarantie voor ouderen
(IGO) en het gewaarborgd inkomen in het kader van een successie.

Er wordt met Spanje onderhandeld over de invoering van een bilateraal
uitwisselingsakkoord. Na een testfase zal het akkoord worden ondertekend.

De FPD vraagt aan gepensioneerden die in het buitenland verblijven niet
enkel een levensbewijs maar ook een identiteitsstuk. Via die procedure kan hij
checken of de informatie overeenstemt en wordt de controle van de geldigheid
van de bewijzen vergemakkelijkt.

De FPD heeft een strategisch plan uitgewerkt op basis waarvan alle maatregelen
voor de strijd tegen de sociale fraude zullen worden gedefinieerd. Het project
wordt momenteel uitgerold.
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1,6

1

Compensatie van de fiscale
en sociale schulden voor
zelfstandigen

2,6

Inschrijving van zelfstandigen in
het register werkende vennoten

Maatregelen 2019

Opsporing en administratieve
behandeling van de misbruiken
van het overbruggingsrecht

Maatregelen 2020

RSVZ

Gegevensuitwisseling tussen de
FPD en de FOD Justitie

Geen cijfers
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

Risicoprofielen uitwerken van
begunstigden waarbij mogelijk
sprake is van fraude

Maatregelen 2015

Geen cijfers
beschikbaar

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

De afhandeling van
fraudegevallen beter opvolgen
met een computerapplicatie

Maatregel

In afwachting

In afwachting

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Uitgevoerd in
2020

Uitvoering

-

-

-

-

-

Geen cijfers
beschikbaar

Effectieve
opbrengst (in
miljoen euro)

Het gaat om een nieuwe wettelijke opdracht voor het RSVZ. Bij gebrek aan een
wetgevend initiatief kon de sociale balans, waarvoor een reglementair kader
nodig is, niet worden doorgevoerd.

Bij gebrek aan wetgevende initiatieven als gevolg van een regering in lopende
zaken werd het register werkende vennoten bij de KBO nog niet gecreëerd en
werd het niet verruimd tot de helpers.

Deze maatregel werd gerealiseerd in 2021. Het RSVZ voert enquêtes uit op
basis van de controles die de socialeverzekeringsfondsen vroeger uitvoerden.
Het RSVZ heeft ook mechanismen ingevoerd om het criterium van de daling
van het omzetcijfer met 40 % a posteriori te controleren.

Het koninklijk besluit van 27 januari 2021(1) vergemakkelijkt
de gegevensuitwisseling tussen de administraties. De FPD zal
in september 2021 met de analyse van die maatregel beginnen, met de steun
van de KSZ.

De FPD heeft in april 2021 een actieplan uitgewerkt om het proces voor het
identificeren van fraudes te verbeteren. Dankzij het actieplan zal het makkelijker
zijn de controlemaatregelen aan te passen naargelang van het soort fraude en
het gedrag van de fraudeurs. De FPD plant dit actieplan in de komende jaren
progressief door te voeren.

De FPD heeft in januari 2020 een programma in gebruik genomen dat het
proces voor de behandeling van fraudes verbetert. De FPD zal zijn procedures
verbeteren in het kader van zijn lopende activiteiten, om het programma
doeltreffender te maken.
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Gegevensuitwisseling tussen
de politie en de socialeinspectiedienst

Maatregelen 2016

Toegang tot een nog te
ontwikkelen databank van
buitenlandse vennootschappen,
in het kader van de strijd tegen
de sociale dumping

Maatregelen 2019

RSZ

Mogelijkheid om uitkeringen
terug te vorderen die ten
onrechte werden betaald na een
overlijden

Maatregelen 2016

RIZIV

Opdrijven van de strijd tegen
de aansluiting van fictieve
zelfstandigen

Maatregel

2,5

Geen cijfers
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

0,3

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In afwachting

Uitvoering

-

-

-

-

Effectieve
opbrengst (in
miljoen euro)

De procedures voor de toepassing van de artikelen 44/1 tot 44/11 van de wet van
5 augustus 1992(3) die voorzien in de uitwisseling van gegevens die belangrijk
zijn voor de uitvoering van de strafvordering, worden herzien.

De opdracht moet nog worden gegund op basis van een bijzonder bestek. Op dit
ogenblik loopt een studie voor de voorbereiding van de functionele bepalingen.

De maatregel is gedeeltelijk uitgevoerd. De reglementering voor de
uitkeringen is aangepast(2), zodat de ziekenfondsen uitkeringen kunnen
terugvorderen van de geblokkeerde financiële rekening na het overlijden
van een arbeidsongeschikte persoon. De ziekenfondsen en het Nationaal
Intermutualistisch College onderhandelen met Febelfin over een overeenkomst
om die maatregel uit te voeren.

Het project wil personen die zich fictief zouden hebben aangesloten bij een
socialeverzekeringsfonds, beletten zich bij een ander fonds te kunnen aansluiten
zolang er schulden van sociale bijdragen of administratieve geldboeten blijven
openstaan in het oorspronkelijke socialeverzekeringsfonds. Het vereist een
reglementair kader. Bij gebrek aan een wetgevend initiatief werd de maatregel
nog niet toegepast.

Commentaar

70

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Controleproces: multidisciplinaire Geen cijfers
teams ‘Motem’
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

Invorderingsproces: digitalisering Geen cijfers
van de schuldvorderingen
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

Geen cijfers
beschikbaar

Controleproces: informatieuitwisseling tussen
gegevensbanken

Invorderingsproces: verruiming
van het WMGI

Proces voor de evaluatie van de
rendementen: project ‘9 werven’

In uitvoering

In uitvoering

Geen cijfers
beschikbaar

Controleproces:
samenwerkingsplatform

In uitvoering

Uitvoering

Geen cijfers
beschikbaar

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Controle van grote bouwwerven

Maatregelen 2021

Transversale maatregelen(4)

Maatregel

-

-

-

-

-

-

Effectieve
opbrengst (in
miljoen euro)

Verhoging van de doeltreffendheid van de sociale-inspectiediensten in het kader
van de strijd tegen de sociale fraude, ook op het niveau van de traceerbaarheid
van de resultaten.

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (WMGI),
om het proces van de invordering van de financiële strafrechtelijke sancties te
uniformiseren.

Samenwerking tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën om het proces van
de inning en de invordering van de penale boeten verder te digitaliseren, onder
meer door de verbetering van de tool ‘First’ (Federal Integrated Recovery System
and Tax-refund)

Verbetering van de gegevensuitwisselingen tussen gegevensbanken, om de
mogelijkheden van datamatching en datamining te ontwikkelen, onder meer
door de ontwikkeling van het ‘Data integrated operational system’ (Dios).

Invoeren van multidisciplinaire onderzoeksteams (Motem) bij vijf
gedecentraliseerde gerechtelijke directies om de samenwerking en de
informatie-uitwisseling tussen de politie en de inspectiediensten te verbeteren.

Multidisciplinaire aanpak van de fenomenen van sociale en fiscale fraude door
samenwerking, informatie-uitwisseling alsook uitwerking van transversale
informatiefiches waarmee de samenwerking tussen diensten alsook de
detectie- en controleprocessen zullen kunnen verbeteren.

Lancering van een proefproject voor het monitoren van grote bouwwerven om
te checken of deze in overeenstemming zijn met de fiscale en sociale wetgeving.

Commentaar

Begroting 2020 / 71

Geen cijfers
beschikbaar

5 (in hoofde
van de RSZ)

-

Single Permit en uitbreiding van
het Limosa-kader

Nieuwe uitsplitsing van de
sancties van het sociaal
strafwetboek

Strijd tegen fraude met toelagen
voor gehandicapten

Geannuleerd

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Uitvoering

-

-

-

-

Effectieve
opbrengst (in
miljoen euro)

Artikel 4 van de wet van 27 februari 1987(6) werd met toepassing van het arrest
41/2020 van het Grondwettelijk Hof geannuleerd. Er werd voor dit thema geen
nieuw initiatief ondernomen.

De maatregel wil sancties verzwaren en een extra sanctie toevoegen in geval
van georganiseerde zware sociale fraude of sociale dumping. Een wetsontwerp
ligt ter evaluatie bij de minister van Justitie.

Het platform ‘Working in Belgium’ vergemakkelijkt voor de werkgevers de
opvolging en de indiening van de aanvragen voor een Single Permit voor een
tewerkstelling van meer dan 90 dagen. Dat platform ging op 31 mei 2021 online.
De functionaliteiten van het platform zullen in 2022 worden verruimd om de
andere aspecten van de toelating tot arbeid en het verblijf te integreren.

Deze maatregel wil de strijd aanbinden met de schijnstatuten. Daarvoor is
een wetswijziging nodig. De sociale partners uit o.a. de bouwsector hebben
de arbeidsrelatiewet geëvalueerd. De regering wenst de wet van 2012(5)
te evalueren in samenwerking met de sociale partners. Ze heeft daartoe
ook een advies gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad, dat tegen de
maand oktober 2021 wordt verwacht.

Commentaar

Bron: Rekenhof

(1)

Koninklijk besluit van 27 januari 2021 tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van
rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.
(2)
Artikel 11 van de programmawet van 1 juli 2016 dat bepaalt: “De Koning bepaalt de modaliteiten van de terugvordering van de prestaties, waarvan het onverschuldigd karakter het gevolg is van het overlijden
van de sociaal verzekerde, bij de financiële instelling waar de rekening geopend is op dewelke de prestaties worden betaald”.
(3)
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
(4)
Transversale maatregelen afkomstig uit de actieplannen 2021 van de SIOD en het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Sommige maatregelen zijn niet in de tabel opgenomen, onder
meer de verschillende maatregelen voor de intersectorale samenwerking, het kruisen van informatie en de verbetering van het invorderingsproces, die bij de globale maatregelen werden gegroepeerd.
(5)
Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft.
(6)
Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

5 (in hoofde
van de RSZ)

Geraamde
opbrengst (in
miljoen euro)

Nieuwe arbeidsrelaties

Maatregelen 2018

Maatregel
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3.3

Evaluatie van het rendement van de maatregelen ter bestrijding van de
sociale fraude
Het Rekenhof heeft in zijn voorgaande verslagen 131 opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd over het gebrek aan traceerbaarheid van bedragen die worden aangerekend als
rendement van maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. Zo is het niet mogelijk de
financiële stromen te reconciliëren met de maatregelen en bijgevolg het rendement ervan
te evalueren. Het rendement van de maatregelen in ontwikkeling en de uitgevoerde maatregelen wordt overigens zelden geëvalueerd.
Het Rekenhof heeft in zijn begrotingscommentaar 132 ook herhaaldelijk opgemerkt dat de
ramingen van het rendement van de maatregelen voor de strijd tegen de sociale fraude
met omzichtigheid moesten worden gehanteerd. Het heeft onder meer opgemerkt dat de
methodes om de financiële impact van de maatregelen te berekenen niet altijd voldoende
waren onderbouwd.
Het verslag 2020 van de SIOD over de socialefraudebestrijding 133, net zo min als de vorige
verslagen, stelt de rendementen niet voor in het licht van de maatregelen die de regering
aankondigt, maar groepeert ze naargelang van het fraudefenomeen (cumulatie van uitkeringen, domiciliefraude, zwartwerk enz.). Het Rekenhof kan dus de bedragen die in het
verslag worden berekend niet koppelen aan de begrotingsmaatregelen.
De minister belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verwijst in dat verband
naar het project ‘9 werven’ waarvan de laatste fase expliciet voorziet in de traceerbaarheid
van de rendementen. Dat project is een onderdeel van een globale methode om de rendementen te monitoren, dat bestaat uit drie luiken:
•
•
•

het verzamelen van strategische indicatoren;
de impact op het controleactieplan van de SIOD;
de impact op de opvolging van de ontvangsten.

Het project ‘9 werven’ is in ontwikkeling maar heeft vertraging opgelopen door de COVID19-crisis. Er werd geen datum van uitvoering meegedeeld aan het Rekenhof.
3.4
Conclusie
Meerdere maatregelen die in de opeenvolgende begrotingen waren ingeschreven, werden
niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Sommige maatregelen leverden geen resultaat op bij
gebrek aan een volwaardige regering.
De evaluatie van het rendement van de maatregelen blijft een heel belangrijk aandachtspunt. Op basis van de informatie die het heeft verkregen, merkt het Rekenhof immers op
dat de monitoring van de rendementen van de maatregelen ter bestrijding van de sociale

131 Rekenhof, Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping, Brussel, maart 2017 en Rekenhof, 177e
Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, p. 62-69, Brussel, september 2020, www.rekenhof.be.
132 Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van de aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021, p. 13, Brussel, mei 2021, www.rekenhof.be.
133 SIOD, Jaarverslag Sociale fraudebestrijding 2020, maart 2021.
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fraude nog steeds niet de mogelijkheid biedt het rendement per maatregel a priori of a posteriori te berekenen.
De globale begrotingsdoelstelling 2021 (200 miljoen euro) geeft nog geen uitsplitsing tussen
de maatregelen ter bestrijding van de fiscale en sociale fraude. Bij gebrek aan een raming
van de rendementen kunnen de begrotingsdoelstellingen overigens niet worden gekoppeld
aan concrete operationele maatregelen. In dat opzicht zou de uitvoering van het project
‘9 werven’ meer nauwkeurige informatie moeten verschaffen over de opvolging en de evaluatie van de transversale maatregelen.
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Hoofdstuk 3

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

Context

Het institutioneel akkoord van 11 oktober 2011 voor de zesde staatshervorming bepaalde dat
de gewesten en de gemeenschappen meer bevoegdheden zouden krijgen134. Dat akkoord
werd bekrachtigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde
staatshervorming.
De financiering die de gewesten en de gemeenschappen krijgen voor de overgehevelde bevoegdheden, wordt geregeld door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.
De bevoegdheden in kwestie zijn op 1 juli 2014 overgeheveld van het federale niveau naar
de deelentiteiten135. Wat de sociale zekerheid betreft, werden de materies inzake werkgelegenheid, ouderenzorg, geneeskundige verzorging en gezinsbijslag overgeheveld. Op 1 januari 2015 hebben de deelentiteiten de financiering van de overgedragen bevoegdheden
overgenomen.
De overdracht gaat gepaard met een overgangsperiode. De activiteiten en verantwoordelijkheden van de Staat en van de deelentiteiten werden vastgelegd in protocolakkoorden.
In die protocollen legden de ondertekenende partijen de regels vast om de bestaande middelen te kunnen gebruiken, met het oog op zowel de continuïteit van de opdrachten als de
geleidelijke uitbouw van nieuwe structuren in de deelentiteiten, onder meer via kennisoverdracht 136.

134 De Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
135 Met uitzondering van de bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen, die werd overgedragen op 1 januari 2016.
136 Zie Rekenhof, “Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming”, Boek 2018 over de Sociale
Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 95, www.rekenhof.be.
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De federale entiteiten verzorgen het administratieve beheer van de betrokken materies voor
rekening van de deelentiteiten totdat de bevoegdheden operationeel worden overgedragen.
In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken opgemaakt van de operationele overdracht van
de bevoegdheden op 31 december 2020 en wordt het bedrag bepaald van de uitgaven voor
prestaties die tussen 2018 en 2020 voor rekening van de deelentiteiten werden gerealiseerd.
Die uitgaven behoren niet tot de begroting van de Staat.

2

Overdrachten in verband met de zesde staatshervorming

2.1
Operationele overdracht van bevoegdheden
De operationele overdracht van de bevoegdheden werd grotendeels gerealiseerd. De volgende tabel toont de bevoegdheden die de deelentiteiten nog moeten overnemen.
Tabel 31 – Datum van de op 31 december 2020 nog te realiseren operationele overdracht van bevoegdheden
Materie

Vlaamse
Gemeenschap

Waals Gewest/
Franse
Gemeen-schap

Brussel GGC

Duitstalige
Gemeenschap

RVA
Activeringsuitkeringen

Sine : te
bepalen

Sine: te
bepalen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Outplacement

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Te bepalen

Premies

Gerealiseerd

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

Loopbaanonderbreking

Gerealiseerd

Te bepalen

Te bepalen

Te bepalen

(2)

(1)

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

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

THAB(3): te
bepalen

Mobiliteitshulpmiddelen(4)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Ziekenhuizen (nieuwe
investeringen)(5)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Te bepalen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Famifed
Gezinsbijslagen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Sine: sociale inschakelingseconomie.
Werkhervattingstoeslag, opleidingsuitkering, kinderopvangtoeslag, instapstage.
(3)
De Duitstalige Gemeenschap heeft alle bevoegdheden overgenomen, behalve de Tegemoetkoming voor Hulp aan
Bejaarden (THAB).
(4)
Het RIZIV blijft instaan voor de erkenning van de bandagisten voor alle deelentiteiten (inclusief de Duitstalige Gemeenschap) en de codes van de federale nomenclatuur kunnen worden gebruikt tot in 2021.
(5)
De aflossingen op de investeringen uitgevoerd tot en met 2015 worden verder gedragen door het federale niveau voor
rekening van de deelentiteiten (uitdovend karakter).
(1)

(2)

Bron: RVA, RIZIV en Famifed
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Werkgelegenheid
De meeste bevoegdheden werden in 2016 overgedragen. De RVA oefent echter nog enkele
bevoegdheden uit voor rekening van de deelentiteiten in domeinen zoals de loopbaanonderbreking of de activeringsuitkeringen. De Vlaamse Gemeenschap beheert de dossiers
voor loopbaanonderbrekingen die werden ingediend sinds september 2016.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen werd wettelijk gezien pas overgenomen door de deelentiteiten op 1 januari 2016.
Een aantal deelentiteiten heeft uitstel gevraagd voor de volgende diensten, die één of meerdere van de overgedragen bevoegdheden betreffen:
•
•
•
•

•
•

het inschakelen van adviserend geneesheren, voornamelijk voor internationale conventies en revalidatie;
het gebruik van federale IT-systemen zoals Mycarenet;
het inschakelen van de ziekenfondsen;
de uitvoering van sociale akkoorden, vakbondspremies, de tweede pensioenpijler enz.
(die bedragen en forfaits zullen worden berekend door de FOD Volksgezondheid en het
RIZIV);
het gebruik van een aantal facturatie-instructies;
het gebruik van de database CoBRHA 137.

Het statuut van chronisch zieke blijft overigens een federale bevoegdheid tot 31 december 2020.
Gezinsbijslagen
Op 1 januari 2020 hadden alle deelentiteiten de bevoegdheid voor het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag overgenomen. Famifed werd bijgevolg bij koninklijk besluit
afgeschaft138.
2.2

Uitgaven voor de bevoegdheden die werden overgeheveld in het kader van de
zesde staatshervorming
De deelentiteiten dragen sinds 1 januari 2015 de financiering van alle uitgaven voor de overgehevelde bevoegdheden en stellen daartoe de bijbehorende begrotingen op.
De uitgaven voor prestaties die in 2015 werden uitgevoerd voor rekening van de deelentiteiten beliepen 11.932,2 miljoen euro. In 2020 belopen ze 928 miljoen euro.

137 Common Base Registry for HealthCare Actor, de gemeenschappelijke database van alle overheidsinstellingen die
verantwoordelijk zijn voor de erkenning van actoren binnen de sector van de geneeskundige verzorging in België.
138 Koninklijk besluit van 28 december 2020 houdende de afschaffing van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Zie ook het artikel Famifed en Orint - werking na de overdracht van de gezinsbijslag in Deel II van dit Boek.
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Werkgelegenheid
Aangezien de operationele overdracht van de bevoegdheden in fases verloopt, dalen de
uitgaven van de RVA voor rekening van de deelentiteiten jaar na jaar. Zo bedroegen ze
2.106,3 miljoen euro in 2015, maar 276,8 miljoen euro in 2020.
Ouderenzorg en geneeskundige verzorging
De uitgaven van het RIZIV voor rekening van de deelentiteiten beliepen 3.521,2 miljoen
euro in 2015 en stegen met 886,5 miljoen euro in 2016 na de wettelijke overdracht van de
bevoegdheid voor investeringen in ziekenhuizen op 1 januari 2016. Ze zijn wegens talrijke
operationele overdrachten van bevoegdheden gedaald met 3.118,9 miljoen euro in 2019 en
met 830,3 miljoen euro in 2020 tot 651,2 miljoen euro op 31 december 2020.
Het RIZIV zal nog een aantal jaren uitgaven voor rekening van de deelentiteiten blijven
uitvoeren. De facturen die sinds 1 januari 2019 aan de ziekenfondsen werden bezorgd maar
die betrekking hebben op prestaties/verblijven die plaatsvonden tot 31 december 2018, zullen immers nog twee jaar volgens de huidige methode worden behandeld door het RIZIV.
Daarnaast zullen de aflossingskosten op de investeringen die tot en met 2015 werden uitgevoerd in ziekenhuizen, worden aangerekend in de uitgaven van het RIZIV voor rekening
van de deelentiteiten.
Gezinsbijslagen
De overname van het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen door de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft ook tot gevolg dat Famifed sinds 1 januari 2020 niet meer wordt gefinancierd door die deelentiteit. Er werd in 2020 dus geen
begroting opgesteld voor dat agentschap.
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0,5
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Geschillen werkloosheid (artikel 19 van het
protocol)

Tussenkomst - outplacement
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470,4 3.794,3

2.242,4

Famifed
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0,0
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1,3
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0,2
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0,0
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0,0
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33,6
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29,5

BO

0,0

BO

156,3

804,3

376,0

0,1

65,2

49,5

114,7

261,2

38,0

7,0

BO

BO

0,3

30,7

2018

827,2

129,0

0,0

61,4

10,0

71,4

57,6

44,0

7,1

BO

BO

BO

36,9

2019

343,7 1.218,3 1.000,2

202,4

0,0

202,0

0,3

202,3

0,1

141,3

29,6

BO

0,1

0,0

111,6

2020

Brussel GGC

108,6

71,6

0,0

71,1

0,3

71,4

0,2

37,0

6,9

BO

BO

0,2

29,9

2020

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

Bron: RVA, RIZIV, Famifed

(2)

(1)

6.580,5 1.021,0

Totaal

BO

3.586,8

Gezinsbijslagen

900,3

2.833,9

0,0

347,2

94,8

442,0

458,3

120,6

62,3

0,5

0,0

BO

57,7

Subtotaal

1,0

438,4

Medische verzorging

Werkingskosten

816,1

2.016,8

Geneeskundige verzorging

Ouderenzorg

159,9

BO(2)

Dienstencheques (controle en regelgeving)

Subtotaal

85,9

RVA
(1)

2019

2018

2020

2018

2019

Waals Gewest / Franse
Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap

Activeringsuitkeringen en premies (via de
uitbetalingsinstellingen)

Materie

Tabel 32 – Uitgaven die de OISZ doen voor rekening van de deelentiteiten in het kader van de zesde staatshervorming (in miljoen euro)

2019

59,6

35,3

23,5

0,0

4,1

2,1

6,2

17,3

0,8

0,8

8,6

BO

7,7

0,0

3,4

0,6

4,0

3,7

0,9

0,9

5,3

4,3

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

1,0

1,0

2020

Niet van toepassing

2018

Duitstalige Gemeenschap
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Overlegging van de rekeningen
Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig kunnen beschikken over de rekeningen
van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ). Zoals in zijn vorige Boeken over
de Sociale Zekerheid stelt het Rekenhof nog steeds vast dat de wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van deze rekeningen onvoldoende worden nageleefd. Het Rekenhof
moet de rekeningen van de OISZ uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
ontvangen. Op 31 augustus 2021 had het de rekeningen 2018 en 2019 van geen enkele instelling
ontvangen. Van twee instellingen heeft het de rekeningen 2017 ontvangen. Hoewel alle instellingen de rekeningen 2014, 2015 en 2016 hebben opgemaakt, heeft het Rekenhof nog steeds de
rekeningen 2016 van vier instellingen en de rekeningen 2014 en 2015 van twee instellingen niet
ontvangen.
Op 31 augustus 2021 hadden de beheersorganen van tien van de dertien instellingen hun rekeningen 2020 opgemaakt. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
moet zijn rekeningen 2018, 2019 en 2020 nog opmaken en het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) zijn rekeningen voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

1

Inleiding

Het Rekenhof moet de rekeningen 2020 controleren van dertien OISZ: eHealth, Famifed,
Fedris, FSO, HVW, HZIV, KSZ, RVA, RJV, FPD, RSZ, RIZIV en RSVZ139. Zij moeten strikte
termijnen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te keuren en toe te zenden
aan de toezichthoudende minister die ze meedeelt aan de minister van Begroting, die ze op
zijn beurt doorstuurt naar het Rekenhof.
In zijn Boeken 2015 tot 2020 over de Sociale Zekerheid140 heeft het Rekenhof erop gewezen
dat die termijnen niet worden nageleefd. Om zijn controleopdracht en zijn informatie
opdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het
nochtans tijdig kunnen beschikken over de rekeningen.
Ook DG Eurostat van de Europese Commissie oordeelde al in 2012 dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de geauditeerde geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid
een knelpunt was dat dringend moest worden verholpen om de kwaliteit van de EDPstatistieken (Excessive Deficit Procedure) te garanderen141.

139 Artikel 17 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering
van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
140 Rekenhof, Boek 2015 over de Sociale Zekerheid, oktober 2015, p. 73, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, augustus 2016, p. 71, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, oktober 2017, p. 81, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, augustus 2018, p. 77 , 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, september 2019, p. 71. en 177e Boek- deel II:
Boek 2020 over de Sociale zekerheid, september 2020, p. 77, www.rekenhof.be.
141 Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit Procedure (EDP) van de Europese
Commissie (Eurostat) van 5, 6 en 7 maart 2012 bij het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR), Nota aan de
ministerraad van 14 juni 2012, Ministerraad van 15 juni 2012, Notificatie punt 8.
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Het Rekenhof geeft hierna de stand van zaken weer van de overlegging van de rekeningen
op 31 augustus 2021.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Opmaak van de rekeningen
De beheersorganen van de OISZ moeten de rekeningen opmaken voor 15 juni van het jaar
volgend op het boekjaar 142. De volgende tabel geeft een overzicht van de naleving door de
OISZ van die verplichting.
Tabel 33 – Naleving van de termijn voor de opmaak van de rekeningen (toestand op 31 augustus 2021)
Opmaak van de rekening

Boekjaar 2018

Boekjaar 2019

Boekjaar 2020

Tijdig

2

4

4

Minder dan 1 maand te laat

6

6

6

1 tot 2 maanden te laat

0

0

-

2 tot 12 maanden te laat

3

1

-

Meer dan 1 jaar te laat

0

0

-

Nog niet opgemaakt

2

2

3

13

13

13

Totaal
Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

Slechts vier instellingen hebben hun rekeningen 2020 tijdig (d.w.z. voor 15 juni 2021) opgemaakt. Zes instellingen deden dit met minder dan één maand vertraging, Drie instellingen hebben hun rekeningen nog niet opgemaakt. Vergeleken met de toestand op 31 augustus 2020 is dit wel een verbetering 143. Twee van de drie instellingen die hun rekeningen nog
niet hebben opgemaakt, hebben hiervoor langer de tijd. Het gaat om de RSZ (30 september)
en het RIZIV (31 december).
Op datum van 31 augustus 2021 waren de rekeningen 2020 van tien instellingen (eHealth,
Famifed144, Fedris, de FPD, het FSO, de HVW, de KSZ, de RJV, het RSVZ en de RVA) opgemaakt.
De HZIV heeft zijn rekeningen 2018, 2019 en 2020 nog niet opgemaakt. De vertraging is het
gevolg van de overname van een deel van de HVKZ145 en van de toewijzing van bijkomende
opdrachten, waardoor de opmaak van de rekeningen complexer is geworden146.

142 Voor de RSZ is deze termijn vastgesteld op 30 september; voor het RIZIV op 31 december.
143 Voor de rekeningen 2019 hadden immers drie instellingen minder dan één maand vertraging en waren er zes instellingen die hun rekeningen nog niet hadden opgemaakt. Zie Rekenhof, 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale
Zekerheid, september 2020, p. 78, tabel 26, www.rekenhof.be.
144 De rekeningen 2020 zijn de laatste rekeningen voor de definitieve opheffing van Famifed.
145 Op 1 januari 2018 werd de HVKZ opgeslorpt door de RSZ voor het deel sociale bijdragen en door het HZIV voor het
deel geneeskundige verzorging en uitkeringen.
146 In de praktijk maakt de HZIV sinds 2018 eerst rekeningen per opdracht (“tak”) op en consolideert hij die vervolgens
tot de rekeningen van de HZIV als OISZ. Er werd nog geen enkele geconsolideerde rekening voorgelegd aan het
beheersorgaan voor goedkeuring.
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Het RIZIV heeft zijn rekeningen 2017, 2018 en 2019 nog niet opgemaakt (zie punt 2.4 van
dit artikel).
Vanaf het boekjaar 2014 worden de begrotingsontvangsten en -uitgaven aangerekend volgens het principe van de vastgestelde rechten147. De OISZ moeten sindsdien de ontvangsten en uitgaven van de beheersbegroting boeken voor 31 januari van het volgende jaar.
Voor de ontvangsten en uitgaven van de opdrachtenbegroting blijft dat nog steeds voor
31 maart van het volgende jaar 148.
2.2
Controle van de bedrijfsrevisoren
Nadat de instelling haar rekeningen heeft opgemaakt, heeft de revisor drie maanden om
verslag uit te brengen over zijn controle bij de toezichthoudende minister en de minister
bevoegd voor de begroting 149. De beheersorganen van de OISZ sturen dat verslag, samen
met de rekeningen, voor goedkeuring naar de toezichthoudende minister.
Vertragingen bij de aanstelling van de bedrijfsrevisor hebben a fortiori een laattijdige aflevering van de controleverslagen tot gevolg.
De volgende tabel geeft de data waarop de bedrijfsrevisoren werden aangesteld die waren
belast met een controleopdracht voor de rekeningen 2019 en later.
Tabel 34 – Aanstelling van de bedrijfsrevisoren bij de OISZ
Instelling

Te controleren rekeningen

Datum ministerieel besluit

RSVZ

2015-2020

02/03/2015

Famifed

2018-2023

16/01/2018

RJV

2018-2023

12/03/2018

Fedris

2018-2023

19/03/2018

RSZ

2019-2024

20/05/2019

RIZIV

2018-2023

16/02/2021

HVW

2019-2024

11/02/2021

eHealth

2019-2024

16/02/2021

KSZ

2019-2024

16/02/2021

HZIV

2019-2024

07/04/2021

FSO

2019-2024

16/02/2021

RVA

2019-2024

16/02/2021

FPD

2019-2024

02/03/2021

Bron: FOD Sociale Zekerheid
Op 31 augustus 2021 was bij alle instellingen een bedrijfsrevisor aangesteld voor de controle
van de rekeningen 2020.

147 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
148 Voor het RIZIV is de datum vastgesteld op 30 september.
149 Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2001.
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Niet alleen een laattijdige aanstelling van de bedrijfsrevisor maar ook het laattijdig aanvatten van de controle kan ervoor zorgen dat de controleverslagen laattijdig worden opgemaakt door de bedrijfsrevisoren. Het Rekenhof heeft er in het verleden al op gewezen dat
het laattijdig afleveren van die controleverslagen een oorzaak vormde voor de laattijdige
overlegging van de rekeningen. Van zijn kant geeft het Gemeenschappelijk Auditcomité van
de OISZ (GAC) in zijn Activiteitenrapport 2020 een overzicht van de recente controleverslagen van de revisoren, met vermelding van het boekjaar waarop die betrekking hebben150.
Naar aanleiding van problemen bij de bedrijfsrevisoren om de kwaliteit van de rekeningen
te verzekeren, overleggen vertegenwoordigers van het College van de OISZ (hierna: het
College)151 en van het Rekenhof sinds 2017 over de invoering van single audit bij de OISZ.
In 2019 stemde het College in met het principe van de toekomstige certificering van de rekeningen door het Rekenhof 152. Vervolgens keurde het in november 2020 een stappenplan
goed, waarna een werkgroep werd opgericht rond drie pilootinstellingen om de overgang
van de huidige situatie naar de certificering in kaart te brengen153. Die werkgroep heeft
in juni 2021 zijn verslag voorgelegd aan het College. De werkgroep kiest ervoor de certificering van de rekeningen door het Rekenhof in fasen in te voeren. Bij de certificering zullen de principes van single audit worden toegepast als een OISZ ervoor kiest een beroep te
blijven doen op de diensten van een bedrijfsrevisor. Overeenkomstig de beslissingen van
het College zullen verdere stappen naar de invoering van de certificering worden gezet in
de komende jaren.
2.3
Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof
De OISZ sturen de rekeningen (opgemaakt door hun beheersorganen) én het verslag van de
bedrijfsrevisor binnen drie maanden aan de toezichthoudende minister voor goedkeuring.
De minister bezorgt de goedgekeurde rekeningen op zijn beurt binnen zes weken aan de
minister van Begroting, die vervolgens vier weken heeft om de rekeningen voor te leggen
aan het Rekenhof 154.
Sinds het boekjaar 2013 moeten de rekeningen uiterlijk op 30 november van het jaar volgend
op het boekjaar aan het Rekenhof worden overgelegd.
Omdat de rekeningen 2020 tot uiterlijk 30 november 2021 aan het Rekenhof kunnen worden bezorgd155, kan het Rekenhof voor dat jaar nog geen uitspraak doen over de naleving
van de termijn. Het herinnert er echter aan dat enkel de beheersorganen van tien OISZ op
31 augustus 2021 de rekeningen 2020 al hebben opgemaakt. Tot op heden is nog geen enkele
rekening 2020 officieel voorgelegd aan het Rekenhof.

150 Acht instellingen hebben in 2020 hun verslag van de revisoren voorgelegd aan het GAC. Het ging om twee verslagen
over het boekjaar 2019, vier verslagen over het boekjaar 2018, één verslag over het boekjaar 2015 en één over het
boekjaar 2013.
151 Het College brengt op vraag van de toezichthoudende minister of op eigen initiatief advies uit over
aangelegenheden inzake het bestuur, het personeelsbeleid en de werking van de OISZ. Het is samengesteld uit
de administrateurs-generaal van de OISZ.
152 Voor meer informatie bij de draagwijdte van de certificering, zie Rekenhof, “Opdracht van de revisoren bij de
OISZ”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2017, p.
87-95, www.rekenhof.be.
153 Voor technisch advies bijgestaan door vertegenwoordigers van het Rekenhof.
154 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001.
155 Voor de RSZ is dat 15 maart 2022 en voor het RIZIV 15 juni 2022.
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Wat de rekeningen 2018 en 2019 betreft, heeft het Rekenhof op 31 augustus 2021 nog geen
enkele rekening ontvangen ook al hadden elf instellingen (eHealth, Famifed, Fedris, FPD,
FSO, HVW, KSZ, RJV, RSVZ, RSZ en RVA) die rekeningen al opgemaakt.
Het Rekenhof heeft maar van twee instellingen (eHealth en Fedris) de rekeningen 2017 ontvangen hoewel alle instellingen met uitzondering van het RIZIV hun rekeningen al hebben
opgemaakt.
Van vier instellingen (RJV, FPD, RSZ, RIZIV) ontbreken nog de rekeningen 2016 hoewel alle
instellingen hun rekeningen ondertussen hebben opgemaakt. Van twee instellingen (RIZIV
en RSZ) ontbreken nog de officiële rekeningen 2014 en 2015 hoewel beide instellingen hun
rekeningen hebben opgemaakt. Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat ook de rekeningen
2013 en 2012 van het RIZIV nog steeds ontbreken.
De vertraging in de overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof is volgens de diensten
van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Beleid en Ondersteuning voor een deel te wijten
aan het verplichte thuiswerk door de COVID-19-crisis in 2020, waardoor de doorstroming
van de rekeningen minder vlot verliep. Voor een beperkt aantal instellingen en jaren kunnen de rekeningen nog niet worden voorgelegd aan het Rekenhof omdat het verslag van de
bedrijfsrevisor nog ontbreekt.
2.4
Problematiek bij de RSZ en het RIZIV
In zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid wees het Rekenhof 156 op de achterstand van de
RSZ en het RIZIV bij de opmaak van de rekeningen.
De RSZ heeft de achterstand in de opmaak van de rekeningen ingehaald. Zo werden de rekeningen 2019 op 30 oktober 2020 voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZ (wettelijke
termijn: 30 september 2020). De RSZ verwacht zijn rekeningen 2020 binnen de vooropgestelde termijn te kunnen afsluiten.
Het RIZIV blijft kampen met een achterstand in de opmaak van de rekeningen. Zoals al
gesteld in het Boek 2020 over de Sociale Zekerheid157 is de opmaak van de rekeningen bij
het RIZIV een complex proces, waarbij verschillende diensten zijn betrokken. De dienst
Interne Audit van het RIZIV, die dat proces in 2018 had onderzocht, oordeelde dat het nodig
was een verantwoordelijke aan te wijzen voor het volledige proces en dat de vertraging kon
worden beperkt door een doeltreffendere samenwerking tussen de betrokken personen van
het RIZIV en erbuiten. Op basis van die audit had het RIZIV een actieplan opgesteld158 om
de achterstand in de opmaak van de rekeningen weg te werken. Het RIZIV heeft de intentie
om de rekeningen 2017 en 2018 nog in het najaar van 2021 af te sluiten en de rekeningen
2019 en 2020 in 2022. Door de bijkomende werklast als gevolg van de COVID-19-crisis zal
het RIZIV die timing mogelijk niet kunnen naleven. Niettemin moet het zijn inspanningen
voor een tijdige afsluiting van de rekeningen voortzetten.

156 Rekenhof, “Overlegging van de rekeningen”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 77-82, punt 2.4, www.rekenhof.be.
157 Rekenhof, “Overlegging van de rekeningen”, Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2020, p. 77-83, punt 2.4, www.rekenhof.be.
158 Goedgekeurd op 6 juli 2020 door de Algemene Raad van het RIZIV.
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3

Conclusies en aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden nog steeds met grote vertraging aan het Rekenhof
overgelegd. Er is wel enige verbetering merkbaar wat betreft de tijdige opmaak van de rekeningen. Op 31 augustus 2021 hadden de beheersorganen van tien instellingen hun rekeningen 2020 opgemaakt, waarvan vier instellingen tijdig op de wettelijk vooropgestelde datum
van 15 juni 2020. Anderzijds moet de HZIV de rekeningen 2018, 2019 en 2020 nog opmaken
en het RIZIV die van 2017, 2018 en 2019.
De jaarrekeningen moeten uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar
aan het Rekenhof worden toegestuurd. Het Rekenhof stelt vast dat het nog geen enkele rekening 2018 en 2019 heeft ontvangen en dat het slechts van twee instellingen de rekeningen
2017 heeft ontvangen, hoewel het merendeel van de instellingen deze rekeningen al heeft
opgemaakt.
De laattijdige afsluiting van de rekeningen van het RIZIV blijft een aandachtspunt. Naar
aanleiding van de vaststellingen door de eigen interne-auditdienst van het RIZIV werd er
gewerkt aan een actieplan maar tot op heden is de achterstand in de opmaak van de rekeningen nog niet ingehaald. Zo moet het RIZIV nog steeds de rekeningen 2017, 2018 en
2019 afsluiten.
Met het oog op de toekomstige certificering van de rekeningen door het Rekenhof moeten
de OISZ ernaar streven hun rekeningen tijdig op te maken. Het is daarom cruciaal dat de
toezichthoudende ministers, de staatssecretaris van Begroting en de betrokken instellingen zich blijven inzetten om de achterstand in te halen en tegelijk procedures ontwikkelen
om de rekeningen in de toekomst binnen de voorgeschreven termijnen af te sluiten.
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RIZIV: gewijzigde erkenningsnormen ziekenhuizen

RIZIV: weerslag in 2020 van de
gewijzigde erkenningsnormen
van de ziekenhuizen op de
begroting van de federale
overheid en van de sociale
zekerheid
Sinds 1 juli 2014 kunnen de deelentiteiten (de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) de normen vastleggen waaraan ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties moeten voldoen. De uitoefening van die bevoegdheden kan echter gevolgen hebben voor de federale begroting en de
begroting van de sociale zekerheid. Het Rekenhof heeft onderzocht welke weerslag de gewijzigde erkenningsnormen hebben die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 van kracht zijn
geworden en komt tot het besluit dat ze in 2020 geen financiële weerslag hebben gehad op de
federale begroting en de begroting van de sociale zekerheid.

1

Inleiding

Door de zesde staatshervorming zijn de deelentiteiten (de gemeenschappen 159 en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de organisatie van het gezondheidszorgbeleid in en buiten de verplegingsinrichtingen160. Daardoor kunnen zij de normen vastleggen waaraan ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties moeten voldoen om te worden erkend.
De federale overheid blijft echter bevoegd voor de organieke wetgeving, de basisregels van
de programmatie161 en de financiering van de exploitatie.
Door die bevoegdheidsverdeling bestaat de mogelijkheid dat een wijziging van de erkenningsnormen door een gemeenschap gevolgen heeft voor de federale begroting en de begroting van de sociale zekerheid. Die gevolgen zullen zich voordoen in de financiering van
de werkingskosten van de ziekenhuizen en in de uitgaven voor geneeskundige verzorging.
De wetgever heeft het Rekenhof daarom een dubbele opdracht gegeven:

159 De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De Franse Gemeenschap
heeft de bevoegdheid voor alle ziekenhuizen, behalve de universitaire ziekenhuizen, overgedragen aan het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.
160 Artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd door
artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.
161 Dit is de planning van het aanbod aan ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten door de federale overheid op basis van
de algemene en specifieke zorgbehoeften voor het volledige grondgebied en per gemeenschap.
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•

•

voor elk ontwerp of voorstel van decreet, elk amendement op een ontwerp of voorstel
van decreet en elk ontwerp van besluit dat de erkenningsnormen van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties wijzigt, moet het de gevolgen
op korte en lange termijn op de begroting van de federale overheid en van de sociale
zekerheid evalueren162;
na afloop van het begrotingsjaar moet het een omstandig verslag opstellen over de weerslag, in het vorige begrotingsjaar, van de van kracht zijnde erkenningsnormen in de
deelentiteiten163.

Dit verslag heeft betrekking op alle wijzigingen van erkenningsnormen waartoe de deel
entiteiten beslist hebben en waarvoor de besluiten tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 van kracht zijn geworden.

2

Onderzoek van het Rekenhof

Voor de voorbereiding van zijn verslag heeft het Rekenhof op 4 augustus 2021 het advies van
de volgende instanties gevraagd over de weerslag van de in werking getreden besluiten op
de federale begroting of de begroting van de sociale zekerheid:
•
•
•
•
•
•
•

het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV);
het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap;
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;
het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ; voor de besluiten van de Franse Gemeenschap
en het Waalse Gewest);
het Fachbereich Gesundheit und Senioren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;
de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(Iriscare) van Brussel-Hoofdstad.

Het AViQ en de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie hebben op 19 augustus 2021 geantwoord, het RIZIV op 25 augustus 2021, het Fachbereich Gesundheit und Senioren van het Ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap op 26 augustus 2021, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op 1 september 2021 en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse
Gemeenschap op 2 september 2021.
Iriscare had op 6 september 2021 nog niet geantwoord.
Het Rekenhof heeft zijn evaluatie op 22 september 2021 bezorgd aan de eerste minister,
de ministers-presidenten van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie
alsook aan de voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

162 Artikel 5, § 1, I, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
163 Artikel 5, § 1, I, achtste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
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3

Weerslag in 2020 op de begroting van de federale Staat en van de
sociale zekerheid

Tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 zijn negen besluiten in werking getreden die
de erkenningsnormen in de ziekenhuizen wijzigen. Die werden in acht dossiers aan het
Rekenhof voorgelegd164. Uit de analyse van de dossiers en de antwoorden van het RIZIV
en de bevoegde administraties blijkt dat die besluiten in 2020 geen weerslag hadden op de
begroting van de federale Staat noch op die van de sociale zekerheid.
Omdat een zelfde tekst soms door verschillende deelentiteiten werd gewijzigd, wordt in dit
overzicht uitgegaan van de gewijzigde besluiten.
a) Besluiten tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan
De Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest hebben besluiten uitgevaardigd tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het
ziekenhuisnoodplan.
De wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 past in het protocolakkoord van 24 oktober 2016165 dat de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus regelt voor de opmaak, actualisatie, validatie en implementatie van het ziekenhuisnoodplan. Via de gewijzigde besluiten worden de terminologie en de inhoud van de
ziekenhuisnoodplannen geharmoniseerd, de goedkeuringsprocedures geregeld en de taken
en verantwoordelijkheden verduidelijkt.
b) Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het koninklijk besluit van
10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten en artikel 9 van het koninklijk besluit
van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de
ziekenhuizen moet voldoen wat betreft het jaarverslag
Dit besluit stemt de regels voor de rapportering door de ombudspersoon in een ziekenhuis
af op de regeling van de Vlaamse overheid. Het bepaalt dat de ombudspersoon het jaarverslag over zijn werking voortaan moet bezorgen aan de Vlaamse ombudsman in plaats
van aan de Federale Commissie Rechten van de Patiënt. Het wijzigt ook de inhoud van het
verslag en het tijdstip waarop het moet worden bezorgd.
c) Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeeschap tot wijziging van het besluit van
de Regering van 19 april 1995 houdende vastlegging van de procedure voor de erkenning en de
sluiting van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

164 Eén adviesvraag had betrekking op twee besluiten.
165 Protocolakkoord van 24 oktober 2016 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130,
135 en 138 van de Grondwet inzake ziekhuisnoodplanning.
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De wet van 28 februari 2019166 legt het kader vast voor de oprichting van maximaal 25 locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken167 over heel België: dertien in Vlaanderen, acht
in Wallonië en vier in Brussel. Elk ziekenhuis moet zich aansluiten bij een netwerk tegen
1 januari 2020. Die maatregel beoogt de samenwerking tussen de ziekenhuizen te bevorderen en het zorgaanbod te centraliseren binnen één bepaald netwerk. Dat moet leiden
tot een kwalitatiever en rationeler aanbod. Het besluit van de regering van de Duitstalige
Gemeenschap brengt de wetgeving in overeenstemming met de federale wetswijziging.
d) Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, het besluit van
de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de subsidiëring van
infrastructuur van ziekenhuizen en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende zorgstrategische planning
Het besluit maakt het mogelijk dat een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid
van twee of meer ziekenhuizen en/of revalidatieziekenhuizen in aanmerking komt voor een
strategisch forfait168.
De toekenning van het jaarlijkse strategische forfait wordt ook nader omschreven. Per
bed/plaats/eenheid mag maximaal 100 % van het bedrag van het strategische forfait per
bed/plaats of eenheid toegekend worden. Het wordt ook mogelijk een strategisch forfait
toe te kennen aan dringende of onafwendbare investeringen vanaf 1 januari 2020 en dus
voor de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende de zorgstrategische planning op 1 januari 2021. In de begroting van het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt voorzien in de nodige budgetten.
Het regelgevende kader met betrekking tot de zorgstrategische planning wordt ook aangepast waardoor de regionale zorgstrategische planning enkel van toepassing wordt op
ziekenhuizen die deel uitmaken van een locoregionaal samenwerkingsinitiatief. De psychiatrische ziekenhuizen en de revalidatieziekenhuizen die geen deel uitmaken van een
locoregionaal samenwerkingsinitiatief, moeten ingevolge deze wijziging geen regionaal
zorgstrategisch plan meer opstellen maar enkel een individueel zorgstrategisch plan.
e) Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XIIbis van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ordonnatie tot wijziging van de
ordonnatie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of
ziekenhuisactiviteiten
De ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 past die wet aan aan
de wetswijzigingen die binnen het ziekenhuislandschap zijn doorgevoerd en aan de
166 Wet van 28 februari 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft.
167 Een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk is een duurzaam samenwerkingsverband waarin de ziekenhuizen
het algemene medische aanbod op elkaar afstemmen, rekening houdend met de noden van de patiënt.
168 D.i. een forfait voor de financiering van investeringen in de nieuwbouw, een uitbreiding of een grote aanpassing
van een ziekenhuis of ziekenhuisdienst.
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ontwikkelingen in het ziekenhuisaanbod. Het organiseert de controle- en toezichtmechanismen rond vier elementen:
•
•
•
•

de vaststelling, wijziging en naleving van de statuten;
de vaststelling, kostenbeheersing en controle op de goede uitvoering van de gedelegeerde sociale opdrachten;
de controle op de wettigheid van de beslissingen;
de financiële controle van de openbare ziekenhuizen of de ziekenhuizen met een overheidsparticipatie, die verband houdt met de belangen van de gemeenten.

Daarnaast integreert ze nieuwe instrumenten om samenwerkingen en fusies tussen ziekenhuizen mogelijk te maken. Die instrumenten maken deel uit van de in de wet van 28 februari 2019169 gedefinieerde hervorming van het ziekenhuislandschap.
De ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 legt een wettelijk kader
vast voor de deelname van publiekrechtelijke rechtspersonen die zijn opgericht op basis
van de hoofdstukken XII en XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 aan een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk tussen openbare en private ziekenhuizen. Die samenwerking heeft als doel het zorgaanbod te organiseren en te rationaliseren.

4

Conclusie

Bij zijn onderzoek van de in werking getreden wijzigingen in de erkenningsnormen van
de ziekenhuizen heeft het Rekenhof rekening gehouden met de adviezen van het AViQ, de
diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
het RIZIV, het Fachbereich Gesundheit und Senioren van het Ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis daarvan besluit het dat
de besluiten die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 in werking zijn getreden geen
financiële weerslag hebben gehad op de federale begroting en de begroting van de sociale
zekerheid in 2020.

169

Wet van 28 februari 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft.
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OISZ: opvolging van de
interne-auditfunctie
In 2020 hebben de interne-auditdiensten van de OISZ met de steun van het Gemeenschappelijk
Auditcomité (GAC) onder meer een eerste deel van een peer review uitgevoerd die in 2021 wordt
voortgezet. De resultaten hiervan zullen belangrijk zijn om de werking, de kwaliteit en de maturiteit van de interne-auditdiensten te blijven verbeteren. Het GAC stelt dat het maturiteitsniveau van de interne-auditdiensten nog erg variabel is, maar dat de verschillen in maturiteit
tussen de diensten kleiner worden. Het GAC ziet ook nog mogelijkheden voor de verbetering
van de financiële certificering van de rekeningen volgens de internationale auditnormen, de
risicobeoordeling en de bepaling van de gepaste prioriteiten van het auditplan, de interne
beheersing en het risicobeheer en de middelen die aan de interne-auditfunctie worden toegewezen.

1

Inleiding

In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid170 bracht het Rekenhof verslag uit over de invoering van de interne audit in de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). De
ontwikkeling van de interne audit stond toen nog aan het begin, en de uitbouw en organisatie ervan zou een groeiproces van verschillende jaren zijn. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof vaardigde het College van de OISZ (hierna: het College) een
gemeenschappelijk charter uit voor de interne-auditfunctie alsook een gemeenschappelijk
charter voor een auditcomité171.
Het charter voor de interne-auditfunctie werd door alle OISZ aanvaard en inmiddels beschikken ze allemaal over een interne-auditfunctie172.
Wat het auditcomité betreft, konden de OISZ kiezen voor een instellingsspecifiek auditcomité (IAC), opgericht bij de instelling zelf (dat was het geval bij het RSVZ) of voor het model
waarbij het Gemeenschappelijk Auditcomité voor de OISZ (GAC)173 en het algemeen beheer
van de instelling (de administrateur-generaal en zijn adjunct) samen de taak van auditcomité vervullen (dat was het geval bij de andere OISZ, behalve bij de KSZ en eHealth, waar
het beheerscomité de rol van auditcomité op zich neemt).
De interne-auditdiensten van de OISZ richtten daarnaast ook een eigen overlegorgaan op:
het Platina-netwerk, bestaande uit de verantwoordelijken van de interne-auditdiensten bij
de OISZ. Binnen dit netwerk worden onder meer auditmethodologieën en best practices
besproken en uitgewisseld.

170 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2010, p. 106-111, www.rekenhof.be.
171 In het charter zijn ook de taken van het auditcomité opgenomen. Die gaan van de goedkeuring van het auditplan
tot de evaluatie van de interne audit.
172 Bij de KSZ en eHealth neemt de informatieveiligheidsdienst de rol van interne-auditdienst op.
173 Het GAC is samengesteld uit vier experten en vier vertegenwoordigers van de sociale partners in de beheersorganen
van de OISZ. Het is operationeel sinds 2016.
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De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de interne-auditfuncties bij de OISZ. Het Rekenhof heeft die ontwikkelingen systematisch gevolgd174. Ook
heeft het in 2018 onderzocht in welke mate de interne-auditdiensten werken volgens de
internationale normen175.
Hierna geeft het op basis van de verslagen van het GAC een overzicht van de huidige situatie, zonder dat dit een validatie van die verslagen inhoudt.

2

Gemeenschappelijk Auditcomité

Het GAC ziet toe op de onafhankelijkheid, de objectiviteit, de kwaliteit en de methodologie van de betrokken interne-auditdiensten. Het wil bovendien bijdragen tot de structurering van de relaties met andere controleactoren in het kader van single audit (zie hierna).
Daarom besteedde het GAC tijdens zijn vergaderingen in 2020 systematisch aandacht aan
de ontwikkelingen in de OISZ rond dit thema.
Volgens zijn Activiteitenrapport 2020176 heeft het GAC in 2020 vier keer vergaderd. Net zoals in 2018 en 2019, legde het GAC het accent op de methodologische ondersteuning van
de betrokken interne-auditdiensten. Zo analyseerde het in 2020 de auditplannen 2020, de
activiteitenverslagen 2019 en de wijze waarop de interne-auditfuncties gevolg geven aan
de aanbevelingen van het GAC. Het concludeert dat “waar vorig jaar nog een relatief groot
verschil in maturiteit werd genoteerd, het GAC met genoegen vaststelt dat het merendeel van
de interne-auditfuncties gevolg geeft aan de aanbevelingen van het GAC, waardoor het verschil
in maturiteit merkbaar verkleint”.
Het GAC somt in zijn Activiteitenrapport ook enkele werkpunten op. Zo wijst het erop dat
de middelen voor de interne audit beperkt blijven (tussen één en drie personeelsleden)177.
Volgens het GAC is er daardoor geen zekerheid dat de ingezette middelen voldoende zijn om
de prioritaire domeinen met hoog risico te analyseren. Daarnaast kan bij onvoorziene afwezigheid de werking van de interne-auditfuncties in het gedrang komen. Het GAC merkt op
dat er niet altijd een risicoanalyse is ter ondersteuning van de bepaling van de prioriteiten
van het plan en dus van de kwantificering van de benodigde middelen. Het heeft herhaaldelijk aanbevolen die risicoanalyses expliciet te documenteren. De jaarlijkse prioriteiten en de
daarvoor benodigde human resources moeten uit die risicoanalyses worden afgeleid. Een
eventueel personeelstekort moet met externe middelen worden gecompenseerd.

174 Voor meer details: zie de vorige Boeken van de Sociale Zekerheid, www.rekenhof.be.
175 Rekenhof, “OISZ: Opvolging van de interne-auditfunctie”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 83-94, www.rekenhof.be. Bij de federale overheid
is een gelijkaardig onderzoek gevoerd, zie Rekenhof, “Uitbouw van de interne audit bij de federale overheid”, 175e
Boek van het Rekenhof, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 201-208,
www.rekenhof.be.
176 Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ, Activiteitenrapport 2020 (niet gepubliceerd).
177 Ibidem. Ook het Rekenhof stelde in zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid vast dat sommige interne-auditdiensten onderbemand zijn in verhouding tot de complexiteit van hun opdrachten, zie Rekenhof, “OISZ: Opvolging van
de interne-auditfunctie”, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, augustus 2018, p. 83-94, www.rekenhof.be.
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Nog volgens het Activiteitenrapport 2020 van het GAC kunnen de interne-auditfuncties in
hun activiteitenrapport nog beter communiceren “over de belangrijkste interne-auditaanbevelingen en de manier waarop ermee rekening werd gehouden (actieplannen)”.
Het GAC merkt tenslotte op, in het kader van zijn opdracht om de interne beheersing te
evalueren, dat er gezien “een nog erg variabel maturiteitsniveau van de instellingen” bij verschillende instellingen nog inspanningen nodig zijn om de interne beheersing en het risicobeheer te ontwikkelen en te structureren. Het GAC wil de interne-auditfuncties een
methodologie aanreiken om de ontwikkeling van de interne beheersing en het risicobeheer
van hun instelling te beoordelen. Daartoe heeft het een model van zekerheidsverklaring
(assurance statement) uitgewerkt met de bedoeling om aan de interne-auditfuncties een
methodologie aan te bieden, met het oog op een assurance statement over het risk management en de interne beheersing van de instellingen. Dit methodologisch model wordt in
2021 aan het College voorgesteld.
Naast deze algemene conclusie heeft het GAC ook voor elke instelling specifieke conclusies
opgesteld en aan hen bezorgd.
Zoals de voorgaande jaren heeft het GAC ook in 2020 aan de instellingen gevraagd om de
recentste verslagen van de bedrijfsrevisoren te bezorgen en heeft het de evolutie inzake single audit opgevolgd. Het heeft kennis genomen van het project van een samenwerkingsprotocol voor thematische audits tussen het Rekenhof en de interne-auditfuncties en de gemeenschappelijke acties van het College om het afleggen en certificeren van de rekeningen
te versnellen 178. Het GAC vermeldt in zijn Activiteitenrapport 2020 “het gebrek aan of de vertraging in financiële certificering van de rekeningen volgens de internationale auditnormen”
als een remmende factor voor de vooruitgang in de monitoring van de doeltreffendheid van
de interne beheersing en van het risicobeheer.
In 2020 heeft het GAC bilaterale ontmoetingen georganiseerd met elke OISZ die voor het
model met een gemeenschappelijk auditcomité heeft gekozen 179. Daarnaast is het GAC begonnen met het uitnodigen van de instellingen om zich tijdens een GAC-vergadering te
komen voorstellen.
In 2020 heeft het GAC zijn zelfevaluatie 2019 afgewerkt. Deze zelfevaluatie heeft als doel
de eigen werking te evalueren en verbeterpunten te identificeren. In het algemeen werd de
werking van het GAC als goed geëvalueerd. Wel werd opgemerkt dat niet is voorzien in een
opleiding of budget voor het verwerven van competenties binnen het GAC.
De volgende zelfevaluatie is gepland voor eind 2021.

178 Ook het Rekenhof heeft in zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid gewezen op het belang van de certificering
van de rekeningen volgens internationale normen, zie Rekenhof, “Opdracht van de revisoren bij de OISZ”, Boek
2017 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 8795, www.rekenhof.be.
179 Het GAC vaardigde voor elke ontmoeting twee leden af.
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3

Overleg tussen auditdiensten

In 2020 zijn de leden van het Platina-netwerk, onder begeleiding van een externe consultant, gestart met een eerste deel van een peer review. Hierbij evalueren zij de kwaliteit van
elkaars interne-auditdiensten. Met die peer review willen ze de conformiteit met de normen
van het Instituut voor Interne Audit evalueren en de bestaande werkwijzen en structuren onder de loep nemen met het oog op een actieplan voor continue verbetering van de
kwaliteit van de interne-auditdiensten. De peer review biedt tegelijkertijd een antwoord
op de aanbeveling van het GAC om een systeem voor kwaliteitsbewaking op te zetten. In
2020 kwamen bij de peer review onderwerpen aan bod die verband hielden met attribute
standards180 van de interne audit. In een tweede fase zullen in 2021 ook de performance
standards181 aan bod komen. De naleving van die normen zal op basis van een steekproef
van auditdossiers meer diepgaand worden geanalyseerd.

4

Single audit en certificering van de rekeningen

Om de controlelast zoveel mogelijk te beperken, streven de OISZ naar de invoering van het
principe van single audit, waarbij de verschillende controle-actoren hun activiteiten binnen
eenzelfde instelling op elkaar afstemmen. De bestuursovereenkomsten van de OISZ bepalen dat de OISZ via het College initiatieven nemen om de planning en de methoden van de
interne-auditdiensten af te stemmen op de activiteiten van de andere controleactoren binnen de OISZ, in eerste instantie het Rekenhof 182.
Zo heeft een delegatie van het College overlegd met het Rekenhof om de mogelijkheden van
betere onderlinge samenwerking te onderzoeken bij de uitvoering van audits naar de goede
besteding van de overheidsmiddelen. Dit resulteerde in een ontwerpprotocol voor thematische audits dat in de loop van 2021 zal worden geformaliseerd.
Ook inzake de certificering van de rekeningen hebben de OISZ in 2020 en 2021 vooruitgang
geboekt. Meer informatie hierover werd opgenomen in punt 2.2 van het artikel over de
overlegging van de rekeningen (zie eerder in dit deel II van het Boek). Overeenkomstig de
beslissingen van het College zullen verdere stappen voor de invoering van de certificering
worden gezet in de komende jaren.

5

Toekomstige acties

In de loop van 2021 wordt een tussentijdse rapportering opgemaakt over het eerste deel van
de peer review van de interne-auditdiensten. Voorts zullen de leden van het Platina-netwerk
het tweede deel van de peer review uitvoeren. Daarbij evalueren zij de kwaliteit van elkaars
interne-auditdiensten, de conformiteit met de normen van het Instituut voor Interne Audit

180 Het betreft structurele eigenschappen zoals de rol, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de interne
audit, de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de competenties van de interne auditor, toegang tot informatie en
beschikbaarheid van middelen, alsook de evaluatie en ontwikkeling van de kwaliteit van de interne audit.
181 Deze standaarden over de uitvoering van een interne audit behandelen onder meer de wijze waarop de
auditopdrachten worden gepland, uitgevoerd en gecommuniceerd.
182 Die verbintenis was al opgenomen in de bestuursovereenkomsten 2013-2015 en is hernomen in de
bestuursovereenkomsten 2016-2018 (koninklijke besluiten van 21 april 2016, gepubliceerd op 13 december 2016),
die werden verlengd voor de jaren 2019-2020-2021.
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en de uitvoering van de aanbevelingen van het GAC. De resultaten hiervan zullen belangrijk zijn om de auditwerkzaamheden en de harmonisering ervan over de OISZ heen te blijven verbeteren, de toegevoegde waarde van de auditdiensten te verhogen en de methodologische leidraad verder vorm te geven. De rapportering hierover zal ook een globaal beeld
geven aan het GAC over het niveau en de evolutie van de maturiteit van alle instellingen.
In 2021 zal het GAC ook zijn monitoring van de interne beheersing en het risicobeheer
in de OISZ voortzetten. Het zal daarbij, als methodologische ondersteuning, een model
van zekerheidsverklaring (assurance statement) voor de rapportering over het risicobeheer
voorstellen aan de OISZ.
Wat single audit betreft, is het de bedoeling in 2021 het samenwerkingsprotocol voor thematische audits tussen het Rekenhof en de interne auditfuncties te formaliseren. Ook worden
verdere stappen gezet voor de toekomstige certificering van de rekeningen van de OISZ
(onder meer de aanpassing van het wettelijke kader om de gefaseerde invoering van de
certificering mogelijk te maken).

6

Conclusies

In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid concludeerde het Rekenhof dat de organisatie
en uitbouw van de interne audit bij de OISZ een groeiproces van verschillende jaren zou
zijn. Intussen hebben alle instellingen een interne-auditdienst die werkt volgens het auditcharter dat het College heeft goedgekeurd. Ook de oprichting van het GAC is het resultaat
van de inspanningen om de interne-auditfunctie verder te professionaliseren.
In de daarop volgende Boeken over de Sociale Zekerheid stelde het Rekenhof vast dat sommige interne-auditdiensten onderbemand waren in verhouding tot de complexiteit van hun
opdrachten, dat nog vooruitgang kon worden geboekt op het vlak van de kwaliteitsbewaking, risicoanalyse en opvolging van de aanbevelingen en actieplannen. Ook wees het op
het belang van de certificering van de rekeningen volgens internationale normen.
Het GAC formuleerde in zijn activiteitenrapporten gelijkaardige aanbevelingen en ziet
vooruitgang inzake de maturiteit van de interne-auditfuncties van de OISZ. Er moet wel
nog een inspanning geleverd worden rond de risicobeoordeling om de gepaste prioriteiten
van het auditplan te bepalen. Daarnaast zijn de middelen voor de interne audit soms ontoereikend.
Ook wat de ontwikkeling van de interne beheersing en het risicobeheer betreft, stelt het
GAC een variabel maturiteitsniveau van de instellingen vast. De jaren 2020 en 2021 staan
in het teken van kwaliteitsbewaking en –verbetering met de uitvoering van een peer review.
De resultaten ervan zullen belangrijk zijn met het oog op de verdere verbetering van de
werking, de kwaliteit en de maturiteit van de interne-auditdiensten.
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Famifed en Orint:
werking na de overdracht van
de gezinsbijslag
Volgens zijn statuten en het koninklijk besluit van 21 maart 2019 staat het Interregionaal
Orgaan voor de Gezinsbijslag (Orint vzw) in voor de vereffening van het Federaal Agentschap
voor de Kinderbijslag (Famifed). In de praktijk nam vooral de administratie van Famifed die
taak op zich. Die werkte op basis van het koninklijk besluit een aantal splitsingsverrichtingen
uit op 31 december 2018, 31 december 2019 en 15 juni 2020. Die verrichtingen beïnvloeden zowel
de onroerende als de roerende goederen en de overige activa en passiva. Famifed hanteerde een
aantal aanvaardbare uitgangsprincipes om de saldi op de balansrekeningen toe te wijzen aan
de deelentiteiten en lichtte die toe in het verslag bij de rekeningen. De boekhoudkundige verwerking van de overgedragen onroerende goederen, van de overdrachten van de vorderingen
gezinsbijslag en van de uitkering van de reserves administratiekosten aan de uitgetreden deel
entiteiten roept echter vragen op en beïnvloedt in belangrijke mate het economische resultaat.
Orint beheert de restbalans van Famifed na het verkorte boekjaar 2020, wikkelt de openstaande posten verder af en wijst de resterende saldi toe, inclusief een saldo aan liquiditeiten dat bij
hem in bewaring werd gegeven. Het Rekenhof beveelt aan deze verrichtingen goed te documenteren en deze enige overgebleven tijdelijke opdracht van Orint af te ronden. De structurele
opdrachten (die blijven) worden geëvalueerd en een aantal acties worden hiertoe voorbereid.
Het Rekenhof stelde in het verleden een onvoldoende afbakening van de verantwoordelijkheden vast. Ook op het vlak van de interne beheersing werden tekortkomingen vastgesteld en de
statuten van Orint bevatten onduidelijkheden. De boekhouding van Orint werd ook niet tijdig
opgestart. Het Rekenhof stelt vast dat sommige tekortkomingen zijn opgelost, maar dat er nog
problemen zijn op het vlak van de interne beheersing en de administratieve organisatie (bv.
het budget). Voor de statuten van Orint werd er nog geen update in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Doordat de deelentiteiten in de toekomst uittreden, moeten ze nochtans worden
herbekeken.
De uittreding van de Vlaamse Gemeenschap uit Orint vanaf 1 januari 2022 en van het Waalse
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2024 hollen de intermediaire rol van
Orint uit. Het Rekenhof beveelt aan die uittreding administratief goed op te volgen en de nodige maatregelen te nemen voor een praktische uitvoering ervan.

1

Inleiding

1.1
Context
De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden inzake gezinsbijslag overgedragen
aan de deelentiteiten. Het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, Famifed, treedt
voor hen op als serviceorganisatie totdat zij het beheer en de betaling overnemen en uittreden uit Famifed. Sinds 1 januari 2019 is dat het geval voor de Vlaamse Gemeenschap,
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het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Sinds 1 januari 2020 heeft ook de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), via Iriscare, de gezinsbijslag overgenomen. Voor de uitgetreden deelentiteiten heeft Famifed alleen nog belang voor de splitsing van zijn structuur en voor de afwikkeling van de boekhoudkundige verrichtingen en
een aantal financiële stromen die daarmee gepaard gaan.
In 2019 onderzocht het Rekenhof de voorbereiding van de splitsing van Famifed alsook de
werking van het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag, Orint vzw, dat is opgericht
naar aanleiding van de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten183. Het ging
ook na welke maatregelen Famifed had genomen om op basis van het koninklijk besluit van
21 maart 2019 tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten aan de
deelentiteiten, die splitsing administratief-boekhoudkundig te verwerken.
In 2020 ging het Rekenhof vervolgens na wat de boekhoudkundige impact is van de splitsing op een aantal financiële stromen en de toewijzing van de roerende en de onroerende
goederen, de overige activa en passiva alsook de berekening van de thesaurie met het oog
op de verdeling aan de deelentiteiten184. Ook ging het na welk gevolg werd gegeven aan zijn
aanbevelingen geformuleerd in het Boek 2019 over de Sociale Zekerheid185.
In dit Boek evalueert het Rekenhof het gevolg dat werd gegeven aan de vaststellingen en
aanbevelingen van 2019 en 2020 en becommentarieert het een aantal recente ontwikkelingen.
1.2
Procedure
Het ontwerpartikel is op 30 augustus 2021 per mail voorgelegd aan de administrateur-
generaal van Famifed en de algemeen directeur van Orint. Zij hebben op 14 september 2021 gereageerd. Hun reacties zijn in het artikel verwerkt.

2

Famifed: vereffening overeenkomstig het koninklijk besluit van
21 maart 2019

2.1
Wettelijk kader
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 legt vast hoe de goederen van Famifed aan de
Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de GGC worden overgedragen186. Die overdracht is voor de deelentiteiten noodzakelijk om hun bevoegdheid inzake gezinsbijslag uit te oefenen en continuïteit te garanderen. Het besluit regelt de

183 Rekenhof, “Famifed: voorbereiding van de splitsing” en “Famifed en Orint vzw: werking na de overname van de
gezinsbijslag door de deelentiteiten”, 176e Boek - Deel II - Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 109-119 en p. 121-132, www.rekenhof.be.
184 Rekenhof, “Famifed: verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening”, 177e Boek - Deel
II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2020, p. 85-99, www.rekenhof.be.
185 Rekenhof, “Famifed en Orint: voorbereiding van de splitsing en werking na de overname van de gezinsbijslag door
de deelentiteiten”, 177e Boek - Deel II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2020, p. 151-156, www.rekenhof.be.
186 Zie Rekenhof, 176e Boek - Deel II - Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, “Famifed: Voorbereiding van de splitsing”,
p. 111-113.
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verdeling van de onroerende en roerende goederen187. Het bevat ook bepalingen over het
gebruik en de terugbetaling van het werkkapitaal, de opgebouwde reserves en de eindafrekening van de voorschotten op de gezinsbijslag. Famifed wikkelt een aantal posten daarvan
rechtstreeks met de deelentiteiten af zonder tussenkomst van Orint.
Het Rekenhof is nagegaan hoe Famifed deze bepalingen boekhoudkundig heeft vertaald en
wat de impact hiervan is op de rekeningen 2018, 2019 en 2020.
2.2

Opmaak van de rekeningen over de boekjaren 2018, 2019 en 2020

2.2.1
Toelichting bij de opmaak
Famifed beheerde van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 enkel nog de gezinsbijslagen voor
de GGC. In het boekjaar 2020, dat loopt tot 15 juni 2020, maakt Famifed zijn eindbalans op.
Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 legt de overdracht van de gezinsbijslagen vast
op 1 januari 2019 voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap en op 1 januari 2020 voor de GGC. De boekhoudkundige splitsingsverrichtingen worden vooral in de rekeningen 2019 en 2020 verwerkt 188. Via boekhoudkundige
correcties moesten de rekeningen eind 2018 een zo getrouw mogelijke weergave bieden van
de toestand voor de uittreding van de deelentiteiten op 1 januari 2019.
Famifed heeft een inventaris opgemaakt van de splitsingsverrichtingen voor de boekjaren
2018, 2019 en 2020 en die telkens toegelicht in het verslag bij de rekeningen. Die toelichting
is samen met de rekeningen voorgelegd aan Orint, waar een financiële werkgroep actief is
in het kader van de vereffening.
De rekeningen 2020 bevatten alleen nog een aantal splitsingsverrichtingen en de betaling
van de gezinsbijslag voor december 2019 op 8 januari 2020189. Voor dat boekjaar is geen
begroting meer opgemaakt omdat de gemeenschappen en de gewesten die instaan voor de
overgenomen bevoegdheden en het personeel alle uitgaven rechtstreeks ten laste hebben
genomen en er dus geen federale financiering meer is, hoewel Famifed pas op 31 december 2020 is afgeschaft.
In 2020 bestaat het beheerscomité van Famifed alleen uit vertegenwoordigers van de GGC
en niet van de eerder uitgetreden deelentiteiten. Volgens de beschikbare informatie keurde
het beheerscomité de rekeningen 2018, 2019 en 2020190 goed evenals de afrekening van de
enveloppe voor de betalings- en beheerskosten 2019, de afrekening gezinsbijslag 2019 en de
derde aanpassing van de begroting 2019. De financiële dienst van Famifed lichtte ook de
cijfers bij Orint toe.

187 Het koninklijk besluit bepaalt niet hoe de immateriële vaste activa, zoals de programmatuur en databanken, worden verdeeld. Zie Rekenhof, 177e Boek - Deel II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, “Famifed en Orint vzw: voorbereiding van de splitsing, en werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten”, p. 155.
188 Zie Rekenhof, 177e Boek - Deel II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, “Famifed: Verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening”, p. 89.
189 Zie Rekenhof, 176e Boek - Deel II - Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, “Famifed: Voorbereiding van de splitsing”, p
114.
190 Respectievelijk op 28 mei 2020, 18 november 2020 en 14 januari 2021.
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2.2.2
Overdracht van de onroerende goederen
De onroerende goederen van Famifed worden overgedragen op basis van de geografische
ligging ervan. Dat gebeurde op 1 januari 2019 (Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest en
Duitstalige Gemeenschap en 1 januari 2020 (GGC).
De lijst van de aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen onroerende goederen is naar
aanleiding van de afschaffing van Famifed nog aangepast 191. Het gaat om een rechtzetting
voor de overdracht van het onroerend goed te Brugge. In de oorspronkelijke lijst in het
koninklijk besluit van 21 maart 2019 was een perceel, dat paalt aan het gebouw in Brugge,
niet opgenomen. Uit de antwoorden van de administratie blijkt dat de boekhoudkundige
verwerking bij de uittreding correct is verlopen.
De twee gebouwen van de hoofdzetel van Famifed in Brussel komen toe aan respectievelijk
de Vlaamse Gemeenschap (Trierstraat 9) en de GGC (Trierstraat 70). Voor dat laatste gebouw wordt echter bepaald dat de GGC een financiële compensatie van 20.126.292,98 euro
moet betalen aan de drie andere deelentiteiten192. Volgens de GGC is zij haar betalingsverplichtingen tijdig nagekomen zodat de ontbindende clausule van artikel 4, laatste lid, van
het koninklijk besluit van 21 maart 2019 niet moest worden ingeroepen.
Bij de overdracht was de nettoboekwaarde van die onroerende goederen gelijk aan nul.
Famifed boekte daarvoor bijkomende afschrijvingen in de 63-klasse (“Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen”)193 en waardeverminderingen of uitzonderlijke
afschrijvingen in de 66-klasse (“Uitzonderlijke kosten”)194. De gewone en uitzonderlijke afschrijvingen beïnvloeden in sterke mate het economische resultaat van het boekjaar.
2.2.3
Overdracht van de roerende goederen
De deelentiteit die eigenaar of huurder wordt van een gebouw, krijgt ook de roerende
goederen erin. Voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap gebeurde dat samen met de eigendomsoverdracht van de gebouwen op 1 januari 2019 en voor de GGC op 1 januari 2020. Voor deze laatste deelentiteit gaan de roerende
goederen in het gebouw naar Iriscare195.
Ook voor de roerende goederen was de nettoboekwaarde bij de overdracht gelijk aan nul en
werden voor de overdracht extra afschrijvingen geboekt 196. Het boekhoudplan van de OISZ
voorziet voor uitzonderlijke afschrijvingen in een aparte rubriek binnen de 66-klasse, maar
de administratie maakte daarvan geen gebruik.

191 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 december 2020 houdende de afschaffing van het Federaal Agentschap
voor de Kinderbijslag.
192 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019. De betaling gebeurt in vier termijnen (behalve voor de
Duitstalige Gemeenschap, die het volledige bedrag in één keer krijgt).
193 1,1 miljoen euro in 2018, 11,5 miljoen euro in 2019 en 9,7 miljoen euro in 2020.
194 10,7 miljoen euro in 2018, 8,7 miljoen euro in 2019 en 13,4 miljoen euro in 2020. In 2018 waren deze kosten ook
gekoppeld aan de aanpassingen van de laatste herwaarderingen van de gebouwen om de waarde aan te passen
aan de actuele toestand.
195 Rekenhof, 177e Boek - Deel II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, “Famifed: Verwerking van de financiële stromen
naar aanleiding van de vereffening”, p. 91.
196 0,8 miljoen euro in 2018, 1,5 miljoen euro in 2019 en 0,9 miljoen euro in 2020.
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2.2.4
Overdracht van de vorderingen inzake gezinsbijslag
In 2019 werden de vorderingen overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Het saldo werd echter niet overgeboekt naar een
rekening-courant met de deelentiteiten maar ten laste genomen van het resultaat197.
2.2.5

Rekeningen-courant van de gezinsbijslag en de administratiekosten met de
deelentiteiten
De terugbetalingen van de reserves voor administratiekosten zijn verwerkt op de rekeningen-courant van de deelentiteiten.
2.2.6
Liquide middelen
Famifed maakte in 2020 een inschatting van de liquiditeiten die nodig zijn om te voldoen
aan de financiële verplichtingen in het kader van de vereffening. Daarvoor heeft het agentschap de financiële middelen die nodig waren voor de periode waarin het de gezinsbijslag
verwerkte voor de vier deelentiteiten, verdeeld door aan elke deelentiteit de reserves terug
te storten van het niet-bestede gedeelte van de enveloppe van de administratiekosten en
van de financiële afrekening van de gezinsbijslag, het werkkapitaal terug te betalen en de
onverwerkte inningsberichten via Orint door te storten.
Op basis van deze inschatting bleef er een saldo van 547.864,58 euro over. Dit bedrag werd
op 12 juni 2020 aan Orint doorgestort om eventuele openstaande saldi in de boekhouding
van Famifed verder af te wikkelen (bv. voor de inningsberichten). Het saldo dat naderhand
nog overblijft moet het voorwerp uitmaken van een verdeling onder de vier deelentiteiten198.
2.2.7
Uitkering van het werkkapitaal
Famifed verwerkte het werkkapitaal in het boekjaar 2015 als een schuld op lange termijn
onder de 17-klasse op het passief van de balans. Eind 2018 vertegenwoordigde dat kapitaal
7,4 miljoen euro voor de Vlaamse Gemeenschap, 4,6 miljoen euro voor het Waalse Gewest,
1,6 miljoen euro voor de GGC en 73.980,00 euro voor de Duitstalige Gemeenschap.
In de balans op 31 december 2019 stond enkel het saldo van de GGC nog open. Voor de
drie andere deelentiteiten boekte Famifed in 2019 het bedrag over naar de rekeningencourant “gezinsbijslag” van de deelentiteiten. In 2020 werd die overboeking tenietgedaan
en op 26 mei 2020 gebeurde de effectieve terugbetaling aan de drie deelentiteiten. Voor de
Duitstalige Gemeenschap werd maar 26.296,33 euro terugbetaald aangezien het saldo werd
verrekend met de terug te betalen reserves gezinsbijslag. Het werkkapitaal van de GGC
werd terugbetaald op 9 juni 2020199. Het jaarverslag van Iriscare 2019 vermeldt de terugbetaling van het werkkapitaal voor alle deelentiteiten integraal onder het uitgevoerde budget
2019 (zie ook punt 2.2.11).

197 5,8 miljoen euro (Vlaamse Gemeenschap), 5,4 miljoen euro (Waals Gewest) en 0,1 miljoen euro (Duitstalige
Gemeenschap) op grootboekrekening 64505000 “Diverse kosten: annulatie saldo derden”.
198 Famifed gebruikte in 2019 ook een specifieke financiële rekening bij bpost. Het was de bedoeling die rekening in
2020 over te dragen aan Orint, maar dat is volgens de administratie niet gebeurd en de financiële rekening werd
afgesloten.
199 Zie Rekenhof, 177e Boek - Deel II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, “Famifed: Verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening”, p. 94.
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2.2.8
Uitkering van de beschikbare reserves
Famifed heeft aparte reserverekeningen op het passief. Volgens de staat van deze reserves in het verslag bij de rekeningen bedroegen de reserves gezinsbijslag en de enveloppe
administratiekosten op 31 december 2018 122,6 miljoen euro200. Eind 2019 zijn de reserves
gedaald naar 1,7 miljoen euro omdat alleen de reserve voor de GGC nog openstaat.
De terugbetaling ervan werd in de rekeningen 2019 opgenomen in het resultaat via een subrekening per deelentiteit in de rekeningen 6410 “Diverse niet verdeelde werkingsuitgaven”.
Voor de Vlaamse Gemeenschap bedroeg de impact op het resultaat van Famifed 61,9 miljoen euro, voor het Waalse Gewest 34,9 miljoen euro, voor de GGC 11,2 miljoen euro en voor
de Duitstalige Gemeenschap 0,7 miljoen euro201.
2.2.9
Toewijzing van de overige activa en passiva aan de deelentiteiten
Famifed baseert zich voor de verdeling van de middelen zoveel mogelijk op het koninklijk
besluit van 21 maart 2019. Daarnaast merkt het Rekenhof het volgende op:
•

•

•

De passiefposten “Herwaarderingsmeerwaarden en het fonds voor vastliggend actief ”
zijn niet meer opgenomen in de balans van het boekjaar 2020 vermits de onroerende en
de roerende vaste activa vanaf 1 januari 2019 en 1 januari 2020 effectief zijn overgegaan
naar de uitgetreden deelentiteiten.
Inzake “voorzieningen voor risico’s en kosten” behandelt het koninklijk besluit alleen de
verdeling van rechtsvorderingen tussen Famifed en personeelsleden die zijn overgeheveld of die nog bij Famifed werken en de geschillen met voormalige personeelsleden of
andere rechtsvorderingen. Uit de rekeningen 2018 en 2019 blijken geen dergelijke vorderingen. Op 31 december 2019 stonden er evenmin andere voorzieningen voor risico’s en
kosten open.
Voor de fiscale en sociale schulden stonden onverschuldigde saldi uit het verleden open.
Deze werden in 2020 afgeboekt en beïnvloeden in positieve zin het economische resultaat (0,6 miljoen euro). Volgens de administratie was het niet mogelijk dit bedrag aan de
deelentiteiten toe te wijzen.

200 67,9 miljoen euro voor de Vlaamse Gemeenschap, 40,4 miljoen euro voor het Waalse Gewest, 13,6 miljoen euro
voor de GGC en 0,7 miljoen euro voor de Duitstalige Gemeenschap.
201 Zie Rekenhof, 177e Boek - Deel II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid,”Famifed: Verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening”, p. 96.
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2.2.10 Balans van Famifed op 15 juni 2020
Famifed heeft de restboekhouding na de opmaak van de jaarrekening voor het verkorte
boekjaar 2020 aan Orint overgedragen. Orint zal de openstaande saldi verder afwikkelen:
Tabel 35 – Balans 2020 van Famifed (in euro)
Balans op 15 juni 2020
Actief
Rekening 41330110 “Orint - Tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven”
Rekening 41330111 “Iriscare - Tegemoetkomingen in de
werkingsuitgaven”
Rekening 41330112 “R/C Iriscare opdrachten”
Passief
Rekening 13105000 “Famifed – vorderingen, schulden en diversen”
Rekening 44118099 “Verschillen in kinderbijslag“

Bedrag
4.304.723,33
-170.998,99
50.226,01
4.425.496,31
-4.304.723,33
-4.291.750,25
-12.973,08

Bron: Famifed
Het creditsaldo op de rekening 41330110 vindt zijn oorsprong in verrichtingen van 2019 en
2020 met betrekking tot doorgerekende prestaties en verrichtingen voor inningsberichten
die Orint met de deelentiteiten moet verrekenen. In 2020 werden op deze rekening ook
verschillen op de rekeningen-courant administratiekosten van alle deelentiteiten geboekt.
Het saldo op de rekening 41330112 is ontstaan door afsluitingsverrichtingen in 2020 en bevat onder andere de overboeking van de debiteuren gelinkt aan de gezinsbijslag bestemd
voor Famiris (het officiële kinderbijslagfonds in Brussel) en nog te ventileren betalingen
voor de gezinsbijslag. Ook een nog toe te wijzen saldo liquide middelen van 547.864,58 euro
wordt op deze rekening opgenomen (zie ook punt 2.2.6).
De rekening 13105000 “Famifed – vorderingen, schulden en diversen” had op 31 december 2018 een debetsaldo van 1,6 miljoen euro. In 2019 en 2020 evolueerde dit naar een
creditsaldo (respectievelijk 3,8 miljoen euro en 4,3 miljoen euro). De rekening wordt beïnvloed door afsluitingsverrichtingen van de economische boekhouding en maakt geen onderscheid op basis van de deelentiteiten. In 2019 werd het saldo eveneens beïnvloed door
de overboeking van de gevormde reserves gezinsbijslag van alle deelentiteiten naar deze
rekening. Het creditsaldo wijst op een nog toe te wijzen resultaat aan de deelentiteiten.
2.2.11 Overige
Een ordonnantie regelde voor de GGC de overdracht van de roerende goederen en financiële middelen aan Iriscare202. De ordonnantie verwijst hiervoor naar de artikelen uit het
koninklijk besluit van 21 maart 2019.
De financiële gegevens over de uitvoering van de begroting voor de gezinsbijslag of over
de rubricering van de verrichtingen in het jaarverslag 2019 van Iriscare verschillen soms
van de gegevens in het verslag bij de rekeningen 2019 van Famifed. Iriscare neemt in zijn

202 Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 juli 2021 betreffende diverse
bepalingen met betrekking tot gezinsbijslagen.
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jaarverslag 2020 ook een overzicht op van het uitgevoerde budget voor zowel de gezinsbijslag als de andere activiteiten. Het betreft ook hier de voorlopige nettobedragen van de
vereffeningen. Volgens dat jaarverslag moet 2.496.744,02 euro aan uitgaven voor de gezinsbijslag in het begrotingsjaar 2021 worden geboekt, omdat de te boeken uitgaven de begrotingskredieten niet mogen overschrijden203.

3

Orint: administratieve en organisatorische context

Bij de splitsing van Famifed werd voorrang gegeven aan operationele aspecten zoals de
continuïteit van de gezinsbijslag. Hierdoor verschoven de gevolgen van de splitsing en de
afwikkeling van Famifed door het opzetten van een nieuwe structuur (Orint vzw) aanvankelijk naar de achtergrond. Dat zorgde voor praktische problemen, administratieve tekortkomingen en inbreuken op de statuten van Orint204.
3.1
Structurele en tijdelijke opdrachten van Orint
Orint fungeert sinds 1 januari 2019 als een tussenpersoon tussen Famifed en de deelentiteiten en verzorgt een aantal specifieke structurele of tijdelijke taken. De tijdelijke taken
omvatten de voortzetting van de activiteiten van Famifed voor de dossiers die Famifed tot
31 december 2018 beheerde en de vereffening van Famifed205 evenals alle handelingen in het
kader van de afwikkeling van Famifed na de opheffing ervan. Dit houdt onder andere de
verwerking in van de inningsberichten voor de bevoegde deelentiteiten.
De structurele opdrachten van Orint bestaan in de opvolging van internationale dossiers,
het beheer van gegevens en applicaties, de bemiddeling in discussies over de aanknopingsfactoren (de regels die bepalen welke deelentiteit de gezinsbijslag moet betalen voor welk
kind), het beheer van de lasten van het verleden en de gegevensuitwisseling. De statuten
bepalen tot slot dat Orint de papieren en digitale archieven van Famifed beheert.
De bemiddeling zal in de toekomst niet meer bestaan in zijn huidige vorm en zal plaatsmaken voor een overleg op basis van een nog door de vier deelentiteiten te sluiten samenwerkingsakkoord. De raad van bestuur van Orint van 28 mei 2021 bracht het beheer van de
archieven en de oude federale dossiers ter sprake. Een nota voor de raad van bestuur van
25 juni 2021 geeft toelichting over de inventarisatie van de (gezinsbijslag)dossiers en de
bevraging bij de bevoegde diensten.

203 Overeenkomstig de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de
controle.
204 Zie Rekenhof, “Famifed: voorbereiding van de splitsing”, 176e Boek - Deel II - Boek 2019 over de Sociale Zekerheid,
p. 109-119 en “Famifed en Orint vzw: werking na de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten”, idem,
p. 121-132; “Famifed: verwerking van de financiële stromen naar aanleiding van de vereffening”, 177e Boek - Deel
II - Boek 2020 over de Sociale zekerheid, p. 85-99 en “Famifed en Orint: voorbereiding van de splitsing en werking na
de overname van de gezinsbijslag door de deelentiteiten”, idem, p. 151-156.
205 Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019.
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3.2
Terbeschikkingstelling van personeel
De artikelen 37 tot en met 39 van de statuten van Orint voorzien in de mogelijkheid van een
terbeschikkingstelling van personeel of specifieke budgetten ter financiering van het aandeel in de personeelskosten. De deelentiteiten stellen hiertoe kosteloos medewerkers ter
beschikking die bij Orint, voor een beperkte periode of permanent, taken uitvoeren binnen
de structurele opdrachten van Orint.
De werkzaamheden van deze medewerkers en de aanwezigheden worden opgevolgd. Orint
geeft aan dat enkel de Duitstalige Gemeenschap het specifieke budget ter financiering van
het aandeel in de personeelskosten nakomt. In de periode 2019-2021 zorgde dit reeds voor
budgettaire discussies. Met het oog op de uittreding van de Vlaamse Gemeenschap uit
Orint op 1 janauri 2022 (zie verder, punt 3.9) dringt een evaluatie zich op. Het Rekenhof
wijst erop dat bij het uittreden van een deelentiteit een risico bestaat op verlies aan kennis
omdat Orint voor zijn taken afhankelijk is van die medewerkers. Dit kan de goede uitvoering van de structurele opdrachten in het gedrang brengen (zie punt 3.9).
3.3

Statutaire bepalingen inzake de leden, de raad van bestuur en de algemene
vergadering
Orint vzw werd opgericht voor onbepaalde duur. De statuten sommen de stichtende leden
op (artikel 9), omschrijven de opdrachten van de algemene vergadering (artikelen 10 tot
17)206 en de opdrachten en werking van de raad van bestuur (artikelen 18 tot 36)207.
Eind april 2019 ging een bestuurder van Orint, vertegenwoordiger van het Agentschap voor
de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)208 met pensioen.
Die werd tijdelijk vervangen maar de beslissing van de raad van bestuur van 17 mei 2019 is
niet bevestigd in een algemene vergadering. Uit de notulen van de raad van bestuur van
11 oktober 2019 blijkt dat de tijdelijke vervanger werd opgevolgd door een nieuwe vertegenwoordiger van het VUTG. Het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 december 2019 bevestigt de benoeming van de nieuwe bestuurder vanaf 1 januari 2020. Deze
beslissing werd pas neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank op 14 mei 2021.
De Vlaamse Gemeenschap zal op 1 januari 2022 uittreden uit Orint. Het Waalse Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap zullen Orint op 1 januari 2024 verlaten. Het Waalse Gewest
zal zijn eigen kadaster voor de gezinsbijslag creëren. In het licht van deze evoluties wijst het
Rekenhof op het belang van de naleving van de statutaire bepalingen. Een stuurgroep bij
Orint moet het verdere verloop van de samenwerking uittekenen. Orint geeft aan dat een
juridische werkgroep zich over deze punten buigt.
3.4
Opmaak van het budget
De raad van bestuur van Orint legt het voorstel van begroting voor het komende jaar samen
met de jaarrekening209 voor goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na die goed-

206 Bv. de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, de wijziging van de statuten, de benoeming van
bestuurders.
207 Bv. bepalen van de personeelsbehoeften, opstellen van de begroting, voorbereiden van de benoeming en afzetting
van de bedrijfsrevisoren en vastleggen van hun bezoldiging.
208 Het VUTG is belast met het beheer en de uitbetaling van gezinsbijslagen voor de Vlaamse Gemeenschap.
209 Volgens artikel 42 van de statuten moet dit ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar gebeuren.
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keuring maakt de raad van bestuur dit begrotingsvoorstel over aan de regeringen van de
betrokken deelentiteiten210.
In zijn Boek 2020 over de Sociale Zekerheid wees het Rekenhof op het moeizame verloop
van de begrotingsopmaak. De begroting voor 2019 werd pas op het einde van dat jaar goedgekeurd. De deelentiteiten bereikten pas op een buitengewone raad van bestuur van 25 november 2020 een akkoord over het budget 2020 van de werkingskosten (dat vooral bestaat
uit IT-kosten), zonder dat het budget in zijn geheel werd goedgekeurd. De buitengewone
raad van bestuur van 17 december 2020 keurde het budget werkingskosten en de verdeling tussen de deelentiteiten goed. Op dezelfde datum keurde de gewone algemene vergadering het werkingsbudget en de compensatie voor de salarismassa voor de Duitstalige
Gemeenschap goed.
3.5
Boekhouding
Het Rekenhof wees erop in zijn Boek 2019 over de Sociale Zekerheid dat de boekhouder
laattijdig werd aangesteld. Uiteindelijk stelde Orint in 2019 een extern boekhoudkantoor
aan na een vergelijkend onderzoek. In juni 2020 zette dit boekhoudkantoor zijn activiteiten
stop en het cliënteel werd overgenomen door een ander kantoor. Orint ondertekende op
23 juli 2020 een opdrachtbrief met het nieuwe kantoor.
3.6
Controle van de rekeningen door de bedrijfsrevisor
De artikelen 44 tot en met 46 van de statuten regelen het budgettaire en financiële toezicht
op de rekeningen door een bedrijfsrevisor. De raad van bestuur bepaalt de duur van het
mandaat van de bedrijfsrevisor. Die brengt verslag uit aan de raad van bestuur en niet aan
de algemene vergadering. De raad van bestuur bevestigde de aanstelling van de bedrijfsrevisor in de opdrachtbrief van 15 december 2020.
In zijn certificeringsverslag geeft de bedrijfsrevisor aan dat boekjaar 2019211 afsluit met een
balanstotaal van 5.100.125,08 euro en een positief resultaat van 138.904,71 euro. Hij brengt
een oordeel zonder voorbehoud uit, maar wijst er wel op dat de administratieve systemen
en de interne beheersing van de kosten die de partners van de vereniging doorrekenen,
moeten worden versterkt in 2020. De controles van de bedrijfsrevisor bestaan uitsluitend
uit gegevensgerichte controles.
In een presentatie aan de raad van bestuur op 17 december 2020 heeft de bedrijfsrevisor
voor elke deelentiteit de geboekte kosten vergeleken met de door Orint aan de deelentiteiten doorgerekende kosten. Omdat die doorrekeningen niet gelijk aan de geboekte kosten
zijn, realiseert Orint een positief resultaat. De verschillen zijn soms groot. De bedrijfsrevisor geeft aan dat de raad van bestuur zich moet uitspreken over de bestemming van dit
resultaat van het boekjaar (bestemde fondsen, terugbetaling aan de partners, …).

210 Conform het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,
de GGC en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de
gezinsbijslagen. Volgens artikel 40 van de statuten komt elke deelentiteit tussen in de personeels-, onderhoudsen werkingskosten van de vereniging overeenkomstig de verdeelsleutel gebaseerd op de procentuele verdeling
van het aantal kinderen 0-18 jaar. De verdeling wordt aangepast voor opdrachten die niet gezamenlijk door alle
andere deelentiteiten worden opgenomen.
211 Het eerste boekjaar van Orint loopt van 5 maart 2019 tot 31 december 2019.
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De algemene vergadering van 17 december 2020 keurde unaniem de rekeningen van het
boekjaar 2019 goed en verleende unaniem kwijting aan de bestuurders. De algemene vergadering keurde ook unaniem het voorstel van de raad van bestuur goed om over het boekjaar
2020 geen reserves aan te houden. Elke entiteit moet beslissen of het surplus aan financiering gecompenseerd of terugbetaald wordt.
3.7
Relaties met Famifed, Iriscare en andere administraties
In zijn Boek 2019 over de Sociale Zekerheid212 illustreerde het Rekenhof de complexiteit van
de financiële stromen tussen Famifed, Orint, Iriscare en de deelentiteiten. Het gaf toen ook
aan dat de onderlinge relaties, de prestaties die ze voor elkaar leveren en de werkzaamheden van de medewerkers niet altijd even duidelijk waren afgebakend. Het wees dan ook op
de noodzaak van een gedegen opvolging door alle partijen.
Zo blijkt uit het onderzoek van het Rekenhof dat Famifed kosten doorrekende aan Orint,
zoals de huur, de gemeenschappelijke lasten en de kosten gerelateerd aan het gebouw, volgens het aandeel van Orint in de oppervlakte (2,72 %). Iriscare sloot met Orint voor 2020 en
2021 een apart en éénjarig huurcontract. Ook de loonkost van de facilitymedewerkers en de
preventieadviseur wordt doorgerekend. Daarnaast worden ook nog een aantal specifieke
zaken doorgerekend.
Anderzijds heeft Iriscare in 2020 IT-prestaties op semestriële basis doorgerekend aan Orint,
zoals het onderhoud van de door Orint beheerde toepassingen, de projecten die gemeenschappelijk zijn voor de deelentiteiten of projecten die specifiek zijn voor een deelentiteit
en de infrastructuurkosten. De kosten worden verdeeld met als verdeelsleutel het aantal
Trivia213-berichten per regio214. De details voor deze kosten houden rekening met opsplitsingen per regio.
De boekhoudkundige vereffening van Famifed was vooral in handen van vroegere medewerkers van Famifed die nu bij Iriscare werken. Zij voerden in 2019-2020 ook de boekhouding van Famifed en stonden in voor de opmaak van de rekeningen van die instelling.
Tegelijkertijd voerden ze financiële opdrachten uit voor Iriscare.
Famifed en Iriscare hadden dezelfde leidend ambtenaar en adjunct leidend ambtenaar.
Vanaf 2020 vallen de bezoldigingen hiervan volledig ten laste van Iriscare. De leidend ambtenaar vertegenwoordigt ook Iriscare in de raad van bestuur en de algemene vergadering
van Orint. De rol van leidend ambtenaar van Famifed is ondertussen weggevallen door de
afschaffing van de instelling.

212 Rekenhof, “Famifed en Orint vzw: werking na de overdracht van de gezinsbijslag aan de deelentiteiten”, 176e Boek
- Deel II - Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, p. 125.
213 Dit is de toepassing voor het beheer van de Kadaster van de kinderbijslag, d.i. het elektronisch repertorium van de
persoonsgegevens van alle rechthebbende kinderen.
214 In artikel 40 van de statuten van Orint wordt enkel de vastgelegde verdeelsleutel van 0 tot 18-jarigen voor het
budget voor de personeels-, onderhouds- en werkingskosten opgenomen voor een verdeling van kosten (tenzij
bepaalde opdrachten specifiek voor één of meerdere deelentiteiten bedoeld zijn en deze dan onderling verdeeld
worden).
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3.8
Beheer van de applicaties
Famifed bezorgde het Rekenhof in 2020 een overzicht van de applicaties die de deelentiteiten en Orint ter beschikking hebben en van de autorisaties die werden verleend. Die
situatie is sinds 10 juli 2020 ongewijzigd. Orint bezorgde het Rekenhof ook een stand van
zaken (gedateerd op 28 mei 2021) van de beëindigde, de bijna gefinaliseerde en de lopende
projecten. Het gaat daarbij onder andere over de gegevensstromen met andere overheidsadministraties en deelentiteiten.
Orint heeft ook toegang tot de toepassing Itinera (de toepassing voor het dossierbeheer)
zodat het lopende dossiers kan afhandelen. Deze toepassing is de basis voor de vastgestelde rechten van de kinderbijslag in het boekhoudprogramma (SAP). Na de opmaak van
de rekeningen 2020 van Famifed is Orint verantwoordelijk voor de restbalans van Famifed
(zie punt 2.2.10). Voor de consultatie van een aantal boekhoudkundige gegevens beschikt
Orint nu ook over een SAP-toegang.
De IT-dienst van Famifed maakt deel uit van Iriscare. Famifed deed in het verleden ook
een beroep op externe IT-consultants en medewerkers van Smals vzw. De verdeling van de
Smals-medewerkers naar de deelentiteiten gebeurde op basis van de beschikbare vacatures
bij de regio’s en hun persoonlijke voorkeuren. Orint doet ook een rechtstreeks beroep op de
diensten van Smals of een externe IT-consultant voor de prestaties van de Data Protection
Officer (DPO).
3.9
Uittreding van de Vlaamse Gemeenschap uit Orint
De Vlaamse Regering betekende op 17 december 2020, conform artikel 18 van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018215, de beslissing dat ze met ingang van 1 januari 2022 haar
deelname aan Orint stopzet en het samenwerkingsakkoord opzegt. Een nog te sluiten akkoord over de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten 2021 zal
ook betrekking hebben op de kosten gekoppeld aan het verlaten van Orint.
De rapportering over de voortgang van het overleg tussen de deelentiteiten gebeurt aan de
hand van de processen-verbaal van de raad van bestuur van Orint en het beheerscomité
bevoegd voor de gezinsbijslag binnen Iriscare. Voor de opvolging van deze uittreding zijn er
ook juridische werkgroepen en IT-werkgroepen. De deelentiteiten overleggen daarover ook
binnen en buiten de raad van bestuur van Orint.
Uit het organogram van Orint blijkt dat de meeste personeelsleden van het VUTG werken
voor het team “Internationale relaties”, zodat de uittreding van de Vlaamse Gemeenschap
vooral gevolgen zal hebben voor dit team. De uittreding kan de aanwezige dossierkennis
binnen de vereniging negatief beïnvloeden.
De statuten van Orint regelen de gewone uittreding van de stichtende leden en de impact hiervan op het vermogen van de vereniging niet expliciet. De artikelen 47 tot en met
49 voorzien wel in bepalingen over de ontbinding van de vereniging en de toewijzing van

215 Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de GGC en de
Duitstalige Gemeenschap over de oprichting van een interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen. Volgens
artikel 18 van dit akkoord kan het worden opgezegd met een schriftelijke vooropzeg van één jaar die aan de andere
deelentiteiten wordt betekend.
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het vermogen aan de stichtende leden. Orint zou bijkomende duiding moeten geven over de
verdeling van het vermogen na de uittreding van een stichtend lid.

4

Kadaster van de kinderbijslag en Trivia

4.1

Beheer van het Kadaster van de kinderbijslag en Trivia als structurele opdracht van Orint
De structurele opdrachten van Orint omvatten onder andere het beheer van het Kadaster
van de kinderbijslag, de Trivia-toepassing en de stromen, bedoeld in de artikelen 5 en 8 van
het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017216. In het licht van de toekomstige evoluties, onder andere bij Orint, wijst het Rekenhof op het belang van deze structurele opdracht
voor het gebruik van die toepassingen en de continuïteit van de betaalapplicaties voor de
uitvoering van de betalingen door de deelentiteiten.
Conform artikel 8 van dit samenwerkingsakkoord moeten het Kadaster en de Triviatoepassing blijven functioneren “zodat de regionale rechtsopvolgers de betalingen van de
gezinsbijslagen in het kader van de kinderbijslagregelingen zoals deze bestonden op 31 december van het jaar voor dat van de eerste overname en de betalingen van de gezinsbijslagen onder
toepassing van Europese verordeningen en bilaterale overeenkomsten verder kunnen blijven
verzekeren. Die continuïteit moet worden verzekerd gedurende vijf jaar en drie maanden volgend op de datum van de eerste overname”217.
De deelentiteiten moeten elkaar op de hoogte brengen of ze het Kadaster en de Triviatoepassing nog wensen te gebruiken na de vastgelegde termijn van vijf jaar en drie maanden. De deelentiteiten die het Kadaster en de Trivia-toepassing nog verder wensen te gebruiken, sluiten hiertoe ten laatste een jaar voor die termijn een samenwerkingsakkoord.
4.2

Beschikbaarheid en kwaliteit van de data volgens de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ)
De toepassing Trivia bevat het verwijzingsrepertorium van de sector van de gezinsbijslagen218 (het Kadaster) en biedt de kinderbijslagkassen de mogelijkheid om dossiers van geïntegreerde actoren te raadplegen, om zelf actoren219 en dossiers in te voeren en om persoonsgegevensbanken uit het netwerk van de sociale zekerheid te raadplegen met de tussenkomst
van de KSZ. Enkel het kinderbijslagfonds dat de betrokken actoren heeft geïntegreerd in het

216 Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de GGC en
de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden,
de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslag en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht
tussen de kinderbijslagfondsen.
217 Het samenwerkingsakkoord geeft ook aan dat eventuele wijzigingen aan het Kadaster en de Trivia-toepassing op
vraag van één of meer deelentiteiten moeten worden bepaald in een samenwerkingsprotocol door de regeringen
van de deelentiteiten bevoegd voor de gezinsbijslagen. Het Kadaster en de Trivia-toepassing mogen op vraag
van één of meerdere deelentiteiten worden aangepast om de uitvoering van hun regionale decreten mogelijk te
maken.
218 Systeem van de KSZ dat aangeeft welke gegevens bij welke instelling kunnen worden geraadpleegd en onder
welke voorwaarden dat mag gebeuren.
219 Dit zijn de werkgevers (die de bijdragen betalen), de werknemers, zelfstandigen of gelijkgestelde personen (die
het recht openen), de kinderen voor wie de gezinsbijslag wordt betaald en de ouder(s) aan wie die bijslag wordt
betaald.
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Kadaster kan hun persoonsgegevens verwerken220. De te verwerken persoonsgegevens zijn
in beginsel nodig om de gezinsbijslagen te kunnen berekenen en uitbetalen (zoals Famifed
dit vroeger al deed).
De KSZ besluit in zijn beraadslaging 18/047 van 8 mei 2018, gewijzigd op 7 april 2020, dat
de bevoegde instellingen van sociale zekerheid persoonsgegevens mogen meedelen aan de
organisaties van de deelentiteiten die ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd zijn
voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag (inclusief Orint) als wordt voldaan aan
de vastgestelde maatregelen om de gegevensbescherming te waarborgen221.
In het kader van de COVID-19-crisis en de toegang tot beschikbare data onderzocht de KSZ
ook de kwaliteit van de beschikbare gegevens uit het Kadaster van de kinderbijslag in het
datawarehouse. Deze gegevens kunnen aangewend worden voor beleidsondersteunend en
wetenschappelijk onderzoek 222. Daaruit blijkt dat de gegevens van Famifed betrouwbaar
zijn, maar dat er een aantal knelpunten bestaan. Zo is het niet mogelijk de koppeling te maken tussen een rechtgevend kind en bijslagtrekkende als er meerdere bijslagtrekkenden en
meerdere rechtgevende kinderen zijn in één dossier. Ook is het niet mogelijk gehandicapte
of geplaatste kinderen te identificeren op basis van het bestand “COVID-19_FAMIFED”. Het
Kadaster is ook maar volledig sinds 1 september 2014, nadat Famifed de laatste openbare
instelling had overgenomen. Momenteel zijn ook geen gegevens geïntegreerd over de rang
van het kind of de bedragen van de toegekende kinderbijslagen. Het is ook niet mogelijk
om op basis van het bestand COVID19_FAMIFED te achterhalen om welke type gezinsbijslag het gaat (gewone kinderbijslag, wezenbijslag, sociale toeslag, verhoogde kinderbijslag,
kraamgeld e.d.)223.

5

Besluit

Het koninklijk besluit van 21 maart 2019 vormde voor de financiële dienst van Famifed
de basis om een aantal splitsingsverrichtingen op 31 december 2018, 31 december 2019 en
15 juni 2020 uit te werken. Die verrichtingen beïnvloeden zowel de onroerende als de roerende goederen en de overige activa en passiva. De impact ervan op de voorstelling van de
rekeningen blijkt uit de toelichting bij de rekeningen 2018, 2019 en 2020. Die toelichtingen
verhogen de informatieve waarde van de rekeningen die Famifed, via Orint, voorlegt aan
de deelentiteiten.
De onroerende goederen zijn verdeeld op basis van de geografische ligging en de roerende
goederen zijn grotendeels verdeeld volgens de plaats waar de werknemers werkten en aan
wie de activa toebehoorden. De voorbereiding van die verdeling heeft in de rekeningen
2018 al tot aanzienlijke waardecorrecties geleid. In 2019 en 2020 werden voor de uitgetreden
deelentiteiten vervolgens de nodige uitboekingen doorgevoerd, nadat de nettoboekwaarden via extra afschrijvingen en waardeverminderingen tot nul waren teruggebracht. Dat
vertekent het economische resultaat van die boekjaren aanzienlijk. Ook de boekhoudkundige verwerking van de overdracht van de vorderingen gekoppeld aan de gezinsbijslagen en
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Beraadslaging 18/047 van 8 mei 2018, onderwerp van de aanvraag, punt 3.
In het organogram van Iriscare is er hiervoor een aparte dienst opgenomen.
KSZ, COVID-19, pagina geraadpleegd in september 2021, www.ksz-bcss.fgov.be.
KSZ, Bron COVID19_FAMIFED, pagina geraadpleegd in september 2021, www.ksz-bcss.fgov.be.

Famifed en Orint: werking na de overdracht van de gezinsbijslag / 113

de reserves naar de deelentiteiten via de resultaatrekeningen in plaats van de rekeningencourant van de entiteiten, is niet correct.
Famifed heeft op basis van een inschatting die vertrok van de boekhoudkundige gegevens,
beoordeeld of de liquiditeiten volstaan om de reserves gezinsbijslag, de reserves voor administratiekosten en het werkkapitaal aan de uitgetreden deelentiteiten te betalen. Dit resulteerde in 2019 en 2020 in de betaling van de reserves administratiekosten en het werkkapitaal. Een restsaldo aan liquiditeiten van 0,6 miljoen euro is na afsluiting van de financiële
rekening bij Orint in bewaring gegeven. Na afwikkeling van de nog openstaande posten in
de restbalans van Famifed moeten deze liquiditeiten nog bestemd worden.
De reserves van de gezinsbijslag werden overgeboekt naar de rekening 13105000 “Reserve
Famifed: vorderingen, schulden en diversen”. Hierdoor evolueerde het debetsaldo in de rekeningen 2018 naar een creditsaldo in 2020. De rekening wordt ook beïnvloed door afsluitingsverrichtingen van de economische boekhouding en maakt geen onderscheid op basis
van de deelentiteiten. Het creditsaldo wijst op een nog toe te wijzen resultaat van 4,3 miljoen euro aan de deelentiteiten.
Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 is Orint opgericht om de
splitsing en vereffening van Famifed in goede banen te leiden. Dat samenwerkingsakkoord
is op 1 januari 2019 in werking getreden, bij de eerste overname van de gezinsbijslag door
een deelentiteit. Een aantal bepalingen in de statuten van Orint zijn nog altijd onvoldoende
duidelijk, werden niet nagekomen of bieden geen uitsluitsel over bijzondere situaties zoals
de verdeling van het vermogen als een stichtend lid uittreedt. Orint moet zijn statuten evalueren vanuit de relatie met de deelentiteiten en de eigen rol hierin.
De statuten van Orint en het koninklijk besluit van 21 maart 2019 wijzen de vereffening van
Famifed aan Orint toe. In de praktijk droegen zowel Orint als Famifed daarin een verantwoordelijkheid. Deze tijdelijke opdracht is met de afschaffing van Famifed op 31 december 2020 nog niet afgerond en Orint staat in voor de verdere afwikkeling van de restbalans
overgedragen door Famifed. De structurele opdrachten worden geëvalueerd.
De opmaak van het budget verloopt moeilijk en brengt een groot tijdsverloop met zich mee.
Het voeren van de boekhouding werd bemoeilijkt door de overdracht naar een nieuw boekhoudkantoor en de bedrijfsrevisor wijst erop dat de vereniging geen kostendelend karakter
heeft, maar een resultaat van het boekjaar realiseert dat een bestemming noodzaakt.
De uittreding van de Vlaamse Gemeenschap uit Orint vanaf 1 januari 2022 en het Waalse
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2024 hollen de intermediaire rol van
Orint uit. Deze uittredingen moeten gepaard gaan met de nodige voorbereidingen en noodzaken duidelijke afspraken over het beheer van de gegevens, de applicaties en de toekomst
over de invulling van de structurele taken van Orint.
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Antwoord van Famifed en Orint

In hun antwoord van 14 september 2021 sluiten Famifed en Orint zich aan bij de vaststellingen in dit artikel. Zij brengen verder een aantal preciseringen aan die in dit artikel zijn
verwerkt en geven bijkomende informatie die de context van een aantal vaststellingen verduidelijkt.
Zo stellen zij dat de manier waarop de vaste activa zijn uitgeboekt, het gevolg is van het feit
dat de rekeningen in de boekhoudsoftware niet manueel konden worden aangepast. In het
verslag bij de rekeningen werd de vertekening door de impact van de splitsing echter wel
gesignaleerd.
De beslissing van de algemene vergadering van Orint over de samenstelling van de raad van
bestuur is in 2021 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (akten van rechtspersonen). Wat de uittreding van de Vlaamse Gemeenschap uit Orint betreft, zullen de vier
gedetacheerden van het VUTG normaal gezien binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde
taken vervullen als bij Orint. De administraties hopen dat een uitwisselingssysteem voor
de behandeling van de internationale aanvragen begin 2022 in voege zal zijn. Voor de gedetacheerde die terugkeert naar Kind en Gezin zal er effectief een kennisverlies optreden,
maar voor de gedetacheerden van het VUTG zal dit normaal gezien niet zo zijn. Twee attachés verantwoordelijk voor de equipe blijven bij Orint aan boord.
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DEELIII

Andere thema’s
van de sociale zekerheid
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Weerslag van de maatregelen
ingevolge de COVID-19crisis op de ontvangsten
en uitgaven in de sociale
zekerheid in 2020 en 2021
De beperkingen die de overheid vanaf midden maart 2020 heeft opgelegd in de strijd tegen de
COVID-19-crisis hebben een belangrijke weerslag op sociaal-economisch en maatschappelijk
vlak. Dat dwong de verschillende overheden, elk voor hun bevoegdheden, maatregelen te nemen. Een aantal maatregelen werden genomen in het kader van de federale sociale zekerheid
om het hoofd te bieden aan de crisis. Het gaat meer bepaald om:
•
•

•

steunmaatregelen voor de werkgevers en de zelfstandigen als schuldenaars van bijdragen;
steunmaatregelen voor de sociaalverzekerden (werknemers en zelfstandigen) die schade
ondervonden door de beperkende maatregelen van de overheid of die besmet werden met
COVID-19;
de terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de COVID-19-crisis door de verzekering geneeskundige verzorging en de toekenning van bijkomende financiële middelen aan
de ziekenhuizen.

Volgens de op 31 augustus 2021 beschikbare en nog voorlopige gegevens, bedraagt het verlies
aan ontvangsten voor 2020 een miljard euro, terwijl de bijkomende uitgaven door de COVID19-crisis op 10,9 miljard liggen. Voor 2021 wordt de weerslag van de COVID-19-crisis op de
ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid voorlopig geraamd op 617 miljoen euro voor
de ontvangsten en 6,5 miljard euro voor de uitgaven.

1

Inleiding

1.1
Context
De beperkingen die de overheid vanaf midden maart 2020 heeft opgelegd om de verspreiding
van het COVID-19-virus te beperken, hebben een grote weerslag op sociaal-economisch en
maatschappelijk vlak. Dat dwong de verschillende overheden, elk voor hun bevoegdheden,
maatregelen te nemen. Zo zijn binnen de federale sociale zekerheid een aantal maatregelen
genomen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het gaat meer bepaald om:
•
•

de steunmaatregelen voor werkgevers en zelfstandigen in hun hoedanigheid van schuldenaars van bijdragen;
de steunmaatregelen voor de sociaalverzekerden (werknemers, zelfstandigen) die door
de beperkende maatregelen van de overheid zijn getroffen of besmet zijn geraakt met het
COVID-19-virus;
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•

de terugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de COVID-19-crisis door de
verzekering voor geneeskundige verzorging en de toekenning van bijkomende financiële
middelen voor de ziekenhuizen.

Voor die maatregelen maakte de regering vaak gebruik van bestaande instrumenten, waarvan ze de toepassingsvoorwaarden uitbreidde (bv. voor het overbruggingsrecht bij de zelfstandigen of de tijdelijke werkloosheid) of de aanvraagprocedures versoepelde (bv. voor het
uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen of de criteria voor het recht op tijdelijke
werkloosheid). Daarnaast werden ook maatregelen genomen die specifiek verband houden
met de COVID-19-crisis (bv. inzake ouderschapsverlof of verstrekkingen voor gezondheidszorg).
De OISZ ramen de impact op de begroting 2020 van de sociale zekerheid op 11,9 miljard
euro en op de begroting 2021 voorlopig op 7,1 miljard euro (zie de grafieken hierna). Daarin
is ook de weerslag begrepen van de structurele minderontvangst aan bijdragen als gevolg
van de geringere economische activiteit.
Grafiek 3 – Budgettaire weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis in 2020 (in miljoen euro)

Minderontvangsten Meeruitgaven

Totale weerslag 2020 : 12 miljard euro

(*)

•
•
•

Geneeskundige verzorging

3.020,4

RSVZ-Globaal Beheer

3.381,2

RSZ-Globaal Beheer(*)

4.524,9

RSZ-Globaal Beheer
RSVZ-Globaal Beheer

434,9
567,8

De uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer omvatten:
RVA (tijdelijke werkloosheid, corona-ouderschapsverlof inclusief de uitgaven van de FOD Werk, loopbaanonderbreking inclusief tijdskrediet): 4.378,3 miljoen euro;
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (werknemers): 143,7 miljoen euro;
beroepsziekten: 2,9 miljoen euro.

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de OISZ
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Grafiek 4 – Geraamde budgettaire weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis in
2021 (in miljoen euro)

Minderont
vangsten

Meeruitgaven

Totale weerslag 2021 : 7 miljard euro

(*)

•
•
•

RJV

568,8

Geneeskundige verzorging

1.221,4

RSZ-Globaal Beheer(*)

2.241,9

RSVZ-Globaal Beheer

2.430,3

RSVZ-Globaal Beheer
RSZ-Globaal Beheer

217,0
400,3

De minderontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer omvatten:
RVA (tijdelijke werkloosheid, corona-ouderschapsverlof inclusief de uitgaven van de FOD Werk, loopbaanonderbreking inclusief tijdskrediet): 2.004,6 miljoen euro;
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (werknemers): 220 miljoen euro;
beroepsziekten: 17,3 miljoen euro.

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de OISZ
Hierna geeft het Rekenhof een overzicht van de weerslag van de maatregelen op de begroting van de sociale zekerheid in 2020 en 2021. Dit artikel geeft de stand van zaken op
16 augustus 2021. Voor de gegevens voor 2021 gaat het om voorlopige ramingen die bij een
volgende actualisatie zullen worden verfijnd aan de hand van recentere of meer gedetailleerde informatie over de realisaties, de verlenging of de aanpassing van de voorwaarden
van bepaalde maatregelen.
1.2
Procedure
Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel op 19 augustus 2021 voorgelegd aan de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister van Economie en Werk alsook aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en
Democratische Vernieuwing. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid antwoordde op 31 augustus 2021 en de minister van Werk op 1 september 2021, elk via hun beleidscel.
De tekst hierna houdt rekening met hun antwoorden. De minister van Middenstand heeft
op 3 september 2021 via zijn beleidscel laten weten dat hij geen opmerkingen had.
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Weerslag van de maatregelen op de bijdragen van werkgevers en
zelfstandigen

2.1
Bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer
2.1.1
Structurele impact
Begin 2020 raamde de RSZ-Globaal Beheer de ontvangsten uit socialezekerheidsbijdragen
op 47,9 miljard euro. Door de COVID-19-crisis daalde de economische activiteit. Dat vertaalde zich in een lagere loonmassa en in gerichte steunmaatregelen, waardoor ook de socialezekerheidsbijdragen daalden. Volgens de meest recente ramingen bedragen de gerealiseerde ontvangsten in 2020 ongeveer 45,7 miljard euro224, d.i. 2,2 miljard euro minder dan
aanvankelijk geraamd voor 2020225.
2.1.2
Specifieke maatregelen
Zoals blijkt uit de volgende tabel kan de impact van de maatregelen die in 2020 en 2021 226
werden genomen, worden geraamd op 835,2 miljoen euro (stand van zaken op 30 juni 2021).
Daarvan heeft 102,2 miljoen euro betrekking op niet-invorderbare bijdragen.
Tabel 36 – Weerslag van de maatregelen voor de werkgevers, als schuldenaars van bijdragen (in
miljoen euro)
Initieel
geraamde
impact

Werkelijke
impact 2020

Impact
2021 (raming)

93,6

0,0

93,6(*)

328,8

332,7

Compensatiepremie voor de bijdragen van
het derde kwartaal 2020 voor toeleveranciers
van gesloten ondernemingen die een groot
omzetverlies hebben geleden

2,0

0,0

4,0

Bijdragevermindering bij het invoeren van een
tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering
door ondernemingen erkend als “onderneming in
moeilijkheden”

0,0

0,0

2,4

Niet invorderbare gedeelte van de nog
verschuldigde bijdragen waarvoor uitstel van
betaling werd verleend tot 15 december 2020

0,0

102,2(*)

a) Maatregelen bijdragen 2020
Compensatie van de kost voor de gelijkstelling
van tijdelijke werkloosheid met gewerkte dagen
voor de vaststelling van het bedrag voor de
jaarlijkse vakantie voor bedienden
Compensatiepremie voor de bijdragen van
het derde kwartaal 2020 voor werkgevers
in de horecasector en andere sectoren die
vanaf 19 oktober 2020, 29 oktober 2020 of
2 november 2020 moesten sluiten

224 Dit bedrag ligt lager dan het bedrag in Hoofdstuk 2 van Deel I van dit Boek, omdat de bijdrage van 13,07 % op het
dubbele vakantiegeld voor bedienden niet is meegeteld.
225 Daarnaast is er voor de stelsels buiten het Globaal Beheer ook nog een structureel verlies in de ontvangsten,
geraamd op 0,4 miljard euro.
226 Enkele maatregelen met een beperkte financiële weerslag (minder dan 1 miljoen euro) zijn weggelaten uit dit
overzicht.
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Initieel
geraamde
impact

Werkelijke
impact 2020

Impact
2021 (raming)

b) Maatregelen bijdragen 2021
Evenementensector: doelgroepvermindering
voor het tweede en derde kwartaal 2021

22,6

22,6

Reissector: bijdrageverminderingen voor het
tweede en vierde kwartaal 2020 en het eerste
kwartaal 2021 en doelgroepvermindering voor
het tweede en het derde kwartaal 2021

28,5

37,7

Hotelsector: doelgroepvermindering voor het
tweede en derde kwartaal 2021

7,7

15,4

Doelgroepvermindering voor het derde kwartaal
2021 voor werkgevers bij een reële toename van
het arbeidsvolume tegenover dat van het eerste
kwartaal 2021

224,6

224,6

Totaal

707,8

(*)

434,9

400,3

Werkelijke impact in 2021.

Bron: RSZ, juni 2021
Maatregelen 2020
In 2020 zijn twee maatregelen genomen die een belangrijke impact hadden op de ontvangsten uit sociale bijdragen in de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19crisis.
In de eerste plaats werd aan ongeveer 78.000 werkgevers uitstel van betaling toegekend tot
15 december 2020. Dat uitstel heeft betrekking op:
•
•
•
•

het derde voorschot en het saldo van de bijdragen voor het eerste kwartaal 2020;
de voorschotten en het saldo van de bijdragen voor het tweede kwartaal 2020;
de bijdrage van 10,27 % op de lonen van de arbeiders, voor de financiering van het stelsel
van de jaarlijkse vakantie (d.i. het “debetbericht jaarlijkse vakantie”);
de nog lopende afbetalingsplannen en wijzigende berichten.

De maatregel voor het uitstel van betaling houdt verband met de verplichte sluiting van een
aantal ondernemingen vanaf 13 maart 2020 om de verspreiding van het COVID-19-virus
tegen te gaan. Dat uitstel heeft geen gevolgen voor de geboekte ontvangsten van 2020 (de
verplichting tot betaling blijft bestaan), maar beïnvloedt wel de thesaurie-ontvangsten voor
dat jaar. Op 31 december 2020 moest echter nog een saldo van ongeveer 267 miljoen euro
worden geïnd. De RSZ raamt het gedeelte dat niet zal worden geïnd op 102,2 miljoen euro227.

227 In de tabel hierboven is dit bedrag ingeschreven als een “kost” voor 2020. De werkelijke impact zal pas over enkele
jaren duidelijk zijn, als de dossiers juridisch zijn afgehandeld.
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Daarnaast is aan de sectoren die door de regeringsmaatregelen vanaf 19 oktober 2020,
29 oktober 2020 of 2 november 2020 verplicht moesten sluiten, een compensatiepremie228
toegekend voor de bijdragen van het derde kwartaal 2020. Volgens de gegevens van de RSZ
van juni 2021 heeft die maatregel 332,7 miljoen euro gekost. Voor sommige ondernemingen
uit de verplicht gesloten sectoren werd de compensatiepremie verrekend met de bijdragen
waarvoor zij uitstel van betaling hadden gekregen.
Bijkomende maatregelen in 2021
In 2021 zijn nog bijkomende steunmaatregelen genomen voor onder andere de evenementensector, de reissector en de hotelsector, die door de beperkende maatregelen in de strijd
tegen COVID-19-crisis sterk zijn getroffen. Werkgevers uit die sectoren kunnen een beroep
doen op een doelgroepvermindering (evenementen- en hotelsector) of een combinatie van
een compensatiepremie en een doelgroepvermindering (reissector). De totale kostprijs voor
deze steunmaatregelen wordt tot op heden geraamd op 75,7 miljoen euro229. Van dat bedrag
is op 30 juni 2021 al 5 miljoen euro toegekend in de vorm van een compensatiepremie (eerste fase) aan de reissector. Voor de werkgevers in de reis- en hotelsector heeft de wet van
2 april 2021 230 een regeling uitgewerkt tot en met het tweede kwartaal 2021 (combinatie van
doelgroepverminderingen en compensatiepremies, zie tabel 36). Voor die sector zal ook in
het derde kwartaal 2021 een doelgroepvermindering worden toegekend231. De bijkomende
kost van deze regelingen wordt geraamd op 16,9 miljoen euro232.
Daarnaast krijgen ondernemingen die door de COVID-19-crisis moesten sluiten, steun bij
de heropstart van hun activiteiten233. Die steun neemt de vorm aan van een doelgroepvermindering voor maximum vijf werknemers als het reële arbeidsvolume van het derde kwartaal 2021 is toegenomen tegenover dat van het eerste kwartaal 2021. De totale kostprijs van
de maatregel wordt momenteel geraamd op 224,6 miljoen euro.
2.1.3
Impact op de thesaurie
De RSZ financiert de openbare instellingen van sociale zekerheid binnen en buiten het
Globaal Beheer en de andere entiteiten (bv. fondsen voor bestaanszekerheid) waarvoor hij
de bijdragen int.

228 Dat is een vrijstelling van werkgeversbijdragen, waarvan de RSZ het bedrag bepaalt door de verschuldigde
werkgeversbijdragen voor het eerste kwartaal 2020 te vergelijken met die van het derde kwartaal 2020. De
werkgever krijgt een vrijstelling voor het hoogste van die twee bedragen.
229 Met name: 22,6 miljoen euro (evenementensector) +37,7 miljoen euro (reissector) +15,4 miljoen euro (hotelsector).
230 Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
231 Op 15 juli 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goedgekeurd dat die verlenging
regelt, zie Parl. St. Kamer, 15 juli 2021, DOC 55-2070/012, Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, www.dekamer.be.
232 Met name: 9,2 miljoen euro (reissector) en 7,7 miljoen euro (hotelsector).
233 Wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
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Binnen het Globaal Beheer worden de instellingen gefinancierd op basis van hun financiële behoeften. Voor de fondsen en instellingen buiten het Globaal Beheer234 gebeurt de
financiering met voorschotten, vastgesteld op basis van hun geraamde aandeel in de begrotingsontvangsten. De RSZ vergelijkt die voorschotten met het aandeel van de fondsen in de
werkelijke ontvangsten en verrekent het verschil met het eerstvolgende voorschot.
Voor 2020 zijn die voorschotten vastgelegd naar aanleiding van de initiële ramingen van de
RSZ, opgesteld voor de uitbraak van de COVID-19-crisis. Door de structurele daling van de
ontvangsten uit bijdragen, lagen de voorschotten voor veel fondsen en instellingen buiten
het Globaal Beheer hoger dan hun werkelijke aandeel in de ontvangsten. Veel fondsen en
instellingen hadden op 31 december 2020 bijgevolg een schuld aan de RSZ235.
Het beheerscomité van de RSZ besliste op 26 maart 2021 de fondsen en instellingen te
contacteren over de afwikkeling van die schuld. De meeste fondsen en instellingen hebben
ingestemd met een vermindering van hun voorschotten vanaf juni 2021.
Om zijn financiering te plannen maakt de RSZ een kasprofiel op waarbij rekening wordt
gehouden met geplande uitgaven, de beschikbare middelen en eventuele financieringsmogelijkheden. Dit kasprofiel wordt maandelijks bijgestuurd. In 2020 en in de eerste jaarhelft
van 2021 was er een striktere opvolging van de thesaurie. Om tijdelijke thesaurietekorten
te overbruggen, besliste de regering dat de RSZ tijdelijk een beroep kon doen op een onbeperkte kredietlijn bij het Agentschap voor de Schuld236.
Voor de impact van de COVID-19-crisis op de thesauriemiddelen van de RSZ-Globaal
Beheer wordt verwezen naar de bijdrage over de kastoestand van het Globaal Beheer in dit
Boek 237.
2.2
Bijdragen van het RSVZ-Globaal Beheer
Zelfstandigen die door de gezondheidscrisis in moeilijkheden kwamen, kunnen betalingsfaciliteiten en vrijstellingen van sociale bijdragen genieten. Die maatregelen hebben voor
2020 een financiële impact van 567,8 miljoen euro. Doordat deze maatregelen werden verlengd, wordt het verlies voor 2021 geraamd op 217 miljoen euro.

234 Het gaat vooral over de fondsen voor bestaanszekerheid en de bij de paritaire comités opgerichte “fondsen tweedepensioenpijler”, die optreden als inrichters overeenkomstig de bepalingen van de wet van 28 april 2003 betreffende
de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen
inzake sociale zekerheid.
235 De fondsen hadden op 31 december 2020 een schuld aan de RSZ van 38 miljoen euro.
236 Die kredietlijn bedraagt normaal gezien 1,7 miljard euro.
237 Zie punt 5 in Hoofdstuk I van Deel I.
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Tabel 37 – Impact van de COVID-19-crisis op de bijdragen (in miljoen euro)
Financiële
impact 2020

Financiële impact
januari – juni 2021

Ramingen
2021(1)

Sociale bijdragen van zelfstandigen

-567,8

Onmogelijk te
bepalen

-197,1

Uitgestelde sociale bijdragen

-411,1(2)

-39,5(3)

-78,5

/

Onmogelijk te
bepalen

+141,2

-156,7

-91,7(4)

-259,8

Onbekend

Nog onbekend

-19,9

-567,8

Onmogelijk te
bepalen

-217,0

Extra ontvangsten als gevolg van het
uitstellen van vroegere sociale bijdragen
Vrijstellingen van sociale bijdragen
Bijdragen van vennootschappen:
uitgestelde bijdragen
Totaal
(1)
(2)

(3)

(4)

Begrotingsramingen van juni 2021.
Cijfers die de Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen (VSVZ) op 13 juli 2021 meedeelde aan
het RSVZ.
Cijfers meegedeeld door de VSVZ aan het RSVZ. De gegevens van 13 juli 2021 in verband met de uitgestelde betalingen hebben voor 9,5 miljoen euro betrekking op het uitstel van de regularisatiebijdragen 2019 en voor 30,0 miljoen euro op de voorlopige bijdragen voor 2019, d.i. een totaalbedrag van 39,5 miljoen euro dat overeenstemt met
44.374 goedgekeurde aanvragen.
Cijfers die de VSVZ op 13 juli 2021 meedeelde aan het RSVZ; de aanvraag tot vrijstelling van 35.155 zelfstandigen
werd goedgekeurd.

Bron: RSVZ
2.2.1
Uitstel van sociale bijdragen
Een zelfstandige die door de COVID-19-crisis is getroffen, kan een aanvraag indienen om
de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder vermeerderingen
en zonder negatieve gevolgen voor de sociale uitkeringen. Deze maatregel had aanvankelijk betrekking op de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020 en de
in 2020 te betalen regularisatiebijdragen voor het bijdragejaar 2018. Vervolgens werd deze
maatregel progressief verlengd tot eind 2021, om de voorlopige bijdragen voor 2021 en de regularisatiebijdragen voor 2019 te dekken. In 2020 vertegenwoordigen de uitgestelde bijdragen een bedrag van 411,1 miljoen euro, terwijl die van 2021 worden geraamd op 78,5 miljoen
euro.
De financiële impact in 2021 in samenhang met de in 2020 toegekende betalingsfaciliteiten
werd bij de begrotingscontrole 2021 geraamd op 152,5 miljoen euro. Dat bedrag stemt overeen met de raming van de in 2021 gerecupereerde bijdragen 2020 (173,2 miljoen euro) waarvan het verlies aan ontvangsten uit bijdragen moet worden afgetrokken dat voortvloeit uit
de in 2021 toegekende aanzuiveringsplannen (20,7 miljoen euro). Omdat er in de loop van
het eerste semester 2021 weinig aanvragen werden ingediend (minder dan duizend), werd
het verlies aan ontvangsten in samenhang met de aanzuiveringsplannen in juni 2021 niettemin herschat op 1,7 miljoen euro. Het bedrag van de uitgestelde bijdragen werd overigens eveneens naar beneden toe bijgesteld tot 142,9 miljoen euro. De positieve impact in
2021 van de uitgestelde bijdragen wordt nu dus geraamd op 141,2 miljoen euro.
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2.2.2
Vrijstellingen van sociale bijdragen
Zelfstandigen die hun sociale bijdragen niet konden betalen, konden een vrijstelling van
bijdragen vragen voor de vier kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van
2018 die in de loop van het jaar 2020 moesten worden betaald. De maatregel werd geleidelijk aan verruimd tot het hele jaar 2021 (voorlopige bijdragen 2021 en regularisatiebijdragen
voor 2019). Zelfstandigen die hun uitgestelde bijdragen niet kunnen betalen, kunnen hun
aanvraag om uitstel omzetten in een aanvraag om vrijstelling.
Op 31 december 2020 beliep het bedrag van de voor de bijdragen 2020 en de regularisatiebijdragen voor 2018 toegekende vrijstellingen 156,7 miljoen euro, voor 79.582 goedgekeurde
aanvragen. De financiële impact voor 2021, die bij de begrotingscontrole van april 2021 werd
geraamd op 75,8 miljoen euro, werd naar boven toe herzien en beloopt momenteel 259,8 miljoen euro. Die impact omvat enerzijds de uitbreiding van de maatregel naar het hele jaar
2021 (151,6 miljoen euro) en anderzijds de vrijstellingen van betaling die in 2021 zouden
worden toegekend voor uitgestelde bijdragen van 2020 (108,2 miljoen euro).
2.2.3
Kwijtschelding van verhogingen
Een zelfstandige die zijn sociale bijdragen niet betaalt binnen de wettelijke termijn, zal
voorlopig geen verhogingen moeten betalen wegens laattijdige betaling. De maatregel gold
oorspronkelijk voor de voorlopige bijdragen 2020 en de in 2020 te betalen regularisatiebijdragen voor 2018. Deze maatregel werd verlengd tot 31 december 2021 voor de voorlopige
bijdragen voor 2021 en de regularisatiebijdragen voor 2019.
Op 31 december 2020 beloopt het totaalbedrag van de kwijtgescholden verhogingen, die
automatisch worden berekend bij niet-betaling van de sociale bijdragen, 63,6 miljoen euro.
Het is echter niet mogelijk om in 2020 de kwijtgescholden verhogingen in het kader van de
COVID-19-crisis te onderscheiden van de andere kwijtgescholden verhogingen. Bovendien
worden de verhogingen automatisch berekend zodra de bijdragen niet worden betaald binnen de opgelegde termijn. Aangezien de zelfstandigen een betalingsuitstel van één jaar
voor hun bijdragen hebben gekregen, is in 2020 echter geen enkele ontvangstenderving in
samenhang met de kwijtscheldingen vast te stellen. De verhogingen zullen immers enkel
worden geëist als de zelfstandige zijn sociale bijdragen niet betaalt binnen de aanvullende
termijn die hem werd toegekend. Het verlies aan ontvangsten zal zich dus ten vroegste
voordoen in 2021 als de zelfstandige de verschuldigde verhogingen niet betaalt.
Het RSVZ heeft in zijn initiële begroting en bij de begrotingscontrole niet de kwijtgescholden verhogingen met betrekking tot de bijdragen 2021 geraamd. Vervolgens werden ze op
21,0 miljoen euro geraamd in juni 2021 238.
2.2.4
Impact van de crisis op de geïnde bijdragen
Bij de opmaak van de begroting in oktober 2020 had het RSVZ het verlies aan ontvangsten
van bijdragen, ingevolge de aanvragen voor vermindering van de bijdragen en het laten
vallen van de betwiste bijdragen, geraamd op 110,3 miljoen euro voor het jaar 2020. Voor
2021 wordt de negatieve impact van de COVID-19-crisis op de geïnde bijdragen (zonder
vrijstellingen en regularisaties) geraamd op 43,3 miljoen euro239. Er moet echter worden

238 Voorafbeelding van de begroting 2022.
239 Raming van juni 2021. Bij de begrotingscontrole van april 2021 beliep deze 86,6 miljoen euro.
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opgemerkt dat het RSVZ de verliezen aan ontvangsten die rechtstreeks samenhangen met
de COVID-19-crisis, niet kan onderscheiden van de verliezen die het gevolg zijn van de
steunmaatregelen, d.i. in dit geval het uitstel en de vrijstelling van de bijdragen. In dat opzicht stijgen de bruto-inkohieringen240 2020 lichtjes tegenover 2019.
2.2.5
Uitstel van bijdragen van de vennootschappen
De deadline waarop de vennootschappen de bijdragen 2020 moeten betalen, werd uitgesteld van 30 juni naar 31 december van het jaar. Voor het boekjaar 2021 werd dezelfde maatregel genomen.
Het RSVZ kan echter de financiële impact van het uitstel van de bijdragen in 2020 niet
bepalen241. De in 2021 gestorte bijdragen van de vennootschappen kunnen immers slaan op
achterstallen van vóór 2020.
Het RSVZ heeft overigens geraamd dat 19,9 miljoen euro bijdragen voor 2021 zouden worden uitgesteld naar 2022242.

3

Weerslag van de maatregelen op de uitkeringen aan de sociaal
verzekerden

3.1
Prestaties van de RVA
Sommige bestaande bepalingen ten voordele van werklozen werden uitgebreid en nieuwe
maatregelen werden ingevoerd voor werknemers die hun job niet meer kunnen uitoefenen
of die hun werktijd hebben moeten verminderen ingevolge de COVID-19-crisis.
De RVA raamt de meerkosten op het vlak van de werkloosheidsuitkeringen op 4.378,3 miljoen euro voor 2020 en op 2.004,6 miljoen euro voor 2021, op basis van de op 30 juni 2021 bekende bepalingen en anticiperend op de verlenging van sommige bepalingen tot 30 september 2021. De instelling preciseert echter dat de laatste voor het boekjaar 2020 vermelde
bedragen over het algemeen niet de definitieve realisaties zijn, maar ramingen op basis van
de laatst beschikbare gegevens. De RVA heeft immers niet voor elke maatregel ex-post
studies kunnen uitvoeren. Bovendien kan het effect van sommige maatregelen niet afzonderlijk worden bepaald en werd het dus berekend op basis van de evolutie van de belangrijkste maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid.

240 De bruto-inkohieringen van sociale bijdragen belopen 4.617,4 miljoen euro in 2020 tegenover 4.491,1 miljoen
euro in 2019. Ze worden berekend op basis van de ramingen van de geherwaardeerde beroepsinkomsten en het
gemiddelde percentage van de bruto-inkohieringen van de voorgaande dienstjaren.
241 Raming bij de begrotingscontrole van april 2021: 19,0 miljoen euro, d.i. 80 % van het op 23,7 miljoen euro geraamde
uitstel; dat bedrag werd in de ramingen van juni 2021 gehandhaafd.
242 Raming van juni 2021. Bij de begrotingscontrole van april 2021 beliep deze 49,2 miljoen euro, d.i. 20 % van het
bedrag dat naar schatting zou worden geïnd voor de bijdragen 2021 (246,1 miljoen euro).
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Tabel 38 – Werkloosheidsuitgaven 2020 en ramingen 2021 in he kader van de COVID-19-crisis (in
miljoen euro)
Realisaties
2020
Tijdelijke werkloosheid

Realisaties
januari – juni 2021

Ramingen
2021

4.222,5

1.404,1

1.717,7

3.412,8

1.065,4

1.303,5

809,7

338,6

414,2

Maatregelen voor de andere groepen dan
de tijdelijke werklozen

84,9

118,1

286,8

Corona-ouderschapsverlof (1)

70,8

0

0

0,1

0,1

0,1

4.378,3

1.522,3(2)

2.004,6

Volume-effect van werknemers in
tijdelijke werkloosheid (economische
redenen en overmacht)
Aanvullende maatregelen tijdelijke
werkloosheid

Tijdskrediet
Totaal

	Een deel (26,3 miljoen euro) van deze uitgave wordt gedragen door de FOD Werkgelegenheid.
De RVA verduidelijkt dat heel wat van die cijfers nog ramingen zijn en dat er nog veel ex-postanalyses moeten gebeuren.

(1)

(2)

Bron: RVA
3.1.1
Tijdelijke werkloosheid
Tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2021 243 kunnen alle situaties van
tijdelijke werkloosheid als gevolg van de COVID-19-crisis worden beschouwd als tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht244. De procedure voor het indienen daarvan werd vereenvoudigd.
Naast het effect van de toename van het aantal tijdelijke werklozen als gevolg van de
COVID-19-crisis, stijgen de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid hoofdzakelijk door de invoering van de volgende regeringsmaatregelen245:
•

•

de verhoging van het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid (van 65 % naar
70 % van de gemiddelde dagvergoeding), voor de periode van 1 februari 2020 tot 30 september 2021 (276,7 miljoen euro in 2020 en vermoedelijk 122,8 miljoen euro in 2021);
de toekenning van een crisissupplement van 5,63 euro per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, van 1 maart 2020 tot 30 september 2021 (323,2 miljoen euro in
2020 en naar schatting 139,8 miljoen euro voor 2021);

243 Behalve tijdens de maand september 2020 waarin de versoepelde procedure “wegens overmacht” enkel alleen nog
van toepassing was op de ondernemingen of sectoren die erg geraakt waren, en de andere enkel nog een beroep
konden doen op de werkloosheid om economische redenen.
244 Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid
omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging
van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, dat
meerdere malen werd verlengd en nog wordt verlengd.
245 Deze lijst is niet exhaustief en vermeldt enkel de belangrijkste maatregelen. De maatregelen die een positief effect
hebben op de uitgaven worden hier dus niet vermeld.
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•

•

•

•

•

de toegang tot de tijdelijke werkloosheid voor kunstenaars die kunnen bewijzen dat
ze een arbeidsovereenkomst hadden voor de periode van 1 mei 2020 tot 30 september 2021 (34,3 miljoen euro in 2020, vermoedelijk 35,4 miljoen euro in 2021);
de mogelijkheid voor de werknemers van de andere sectoren om vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 over te stappen naar een soepele vorm van tijdelijke
werkloosheid om economische redenen246 (15,9 miljoen euro voor 2020 opgenomen in
het volume-effect van de tijdelijke werkloosheid, geen impact in 2021);
de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van bepaalde regels inzake cumul tussen de
tijdelijke werkloosheid en het uitoefenen van een bijberoep tussen 1 februari 2020 tot en
met 31 augustus 2020, behoudens specifieke gevallen, en van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 (34,3 miljoen euro in 2020 en vermoedelijk 16,1 miljoen euro in 2021);
de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind door de sluiting van een kinderopvang, een school of een opvangcentrum voor personen met een
handicap van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 (4,4 miljoen euro in 2020 en naar
schatting 12,8 miljoen euro voor 2021);
de toekenning van een toeslag bij de eindejaarspremie van werknemers die lang in tijdelijke werkloosheid247 zijn gebleven (139,7 miljoen euro in 2020 en vermoedelijk 33 miljoen
euro in 2021).

Sommige maatregelen werden in 2021 genomen of doorgevoerd:
•

•

•

de toekenning van een eenmalige premie die kan oplopen tot 780 euro bruto voor de
werknemers van sectoren die op 1 maart 2021 nog verplicht gesloten waren, die een laag
loon hebben en sinds meer dan 52 dagen in tijdelijke werkloosheid zijn; de uitbreiding
van de toekenning van die premie naar de werknemers van de contactberoepen248 (naar
schatting 52,4 miljoen euro voor 2021);
de mogelijkheid om een halve dag tijdelijke werkloosheid te cumuleren met een halve
dag werk in de sectoren van het schoolvervoer en de dienstencheques (vermoedelijk
3,8 miljoen euro in 2021);
het tewerkstellen van tijdelijke werklozen in de cruciale sectoren met behoud van 75 %
van de uitkering (vermindering van de uitgaven met naar schatting 0,3 miljoen euro
voor 2021).

In juni 2021 raamt de RVA de extra uitgaven in samenhang met de tijdelijke werkloosheid op
4.222,5 miljoen euro in 2020 en op 1.717,7 miljoen euro in 2021 249. Op 30 juni 2021 bedroegen
de totale extra uitgaven van de RVA 1.404,1 miljoen euro voor dat boekjaar.

246 Met een vergoedingspercentage van 70 % maar zonder het supplement van 5,63 euro per dag. Die transitoire
economische werkloosheid kan worden aangevraagd als de onderneming aantoont dat haar omzet met 10 % is
gedaald. In dat geval moet de werknemer twee dagen opleiding volgen per maand werkloosheid.
247 Koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in
2020 tijdelijk werkloos werden gesteld. Deze maatregel is op 1 december 2020 van kracht geworden. Het koninklijk
besluit voorziet in een berekeningsmethode die het mogelijk maakt het premiebedrag vast te leggen op basis
van het aantal ontvangen uitkeringen tussen de maand maart 2020 en november 2020. Het premiebedrag kan
niet lager liggen dan 75 euro als het om ontvangen halve uitkeringen gaat of niet lager dan 150 euro als het om
ontvangen volle uitkeringen gaat.
248 Deze maatregel maakt deel uit van het plan ter ondersteuning van de horeca en van de meest getroffen sectoren,
en werd in april goedgekeurd door de regering.
249 De RVA raamt het aantal gerechtigden van de maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op
respectievelijk 467.980 personen voor 2020 en 239.674 personen voor 2021.
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3.1.2
Andere groepen van gerechtigden
De maatregelen voor de andere gerechtigden dan de tijdelijk werklozen voorzien in:
•

•

•

•
•

•

de verhoging van het vergoedingspercentage van 60 % naar 65 % voor havenwerkers en
zeevissers in volledige werkloosheid, van 1 februari 2020 tot 30 september 2021 (4,2 miljoen euro in 2020 en vermoedelijk 3,4 miljoen euro in 2021);
de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de uitkeringen voor volledige werkloosheid, van 1 april 2020 tot 30 september 2021 250 (66,5 miljoen euro in 2020 en 195,6 miljoen
euro in 2021);
de aanpassing van de referteperiode voor de gerechtigden van de inschakelingsuitkering, van 1 april 2020 tot 30 september 2021 (7,8 miljoen euro voor 2020 en 19 miljoen
euro voor 2021);
de aanpassing van de referteperiode voor artiesten, van 1 april 2020 tot 30 september 2021 (0,8 miljoen euro in 2020 en 0,9 miljoen euro in 2021);
de mogelijkheid om volledige werkloosheidsuitkeringen te krijgen voor een beperkte
periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2021 voor een werknemer die voldoende artistieke
of technische werkzaamheden heeft uitgeoefend in de kunstensector in de loop van de
periode van 13 maart 2019 tot 30 september 2021 (1,3 miljoen euro in 2020 en 2,6 miljoen
euro in 2021);
de vrijwaring van de rechten van werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen
met tijdelijk behoud van de uitkeringen, voor de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 en van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 (4,3 miljoen euro in 2020 en 31 miljoen euro in 2021).

Sommige maatregelen werden in 2021 goedgekeurd of uitgevoerd:
•
•
•
•

de toekenning van een supplement op de eindejaarspremie van havenarbeiders en zeevissers (1,7 miljoen euro in 2021);
de verhoging van de werkloosheidsminima voor de kunstenaars van bepaalde gezinscategorieën (2,9 miljoen euro);
de aftrek van twaalf maanden van de referteperiode251 voor de individuele berekening
van de rechten van de werkzoekenden (29,2 miljoen euro)252;
de toekenning van een uitkering berekend op basis van het hoogste loon voor de tijdelijke werklozen die van werk zijn veranderd met loonverlies253 (0,5 miljoen euro).

250 Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan
niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de
degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, herhaaldelijk verlengd en in verlenging.
251 Periode voorafgaand aan de aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen waarin de werkloze moet bewijzen een
aantal dagen als werknemer te hebben gewerkt.
252 Deze maatregel maakt deel uit van het plan ter ondersteuning van de horeca en van de meest getroffen sectoren
en werd in april door de regering goedgekeurd.
253 Ibidem.
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3.1.3
Corona-ouderschapsverlof
Opdat werknemers en ambtenaren hun werk zouden kunnen combineren met de opvang
van kinderen, kwam er een nieuw corona-ouderschapsverlof bovenop het gewone ouderschapsverlof, vanaf 1 mei 2020 tot 30 september 2020254. Die formule voorzag in soepelere toegangsvoorwaarden dan het gewone ouderschapsverlof en in een hogere uitkering
(44,5 miljoen euro ten laste van de RSZ-Globaal Beheer en 26,3 miljoen euro ten laste van
de FOD Werkgelegenheid in 2020).
3.1.4
Tijdskrediet
Voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden wordt het tijdskrediet op het
einde van de loopbaan toegekend aan werknemers van de leeftijd van 55 jaar, evenals het
crisistijdskrediet (respectievelijk 0,01 miljoen euro in 2020 en 0,02 miljoen euro in 2021 alsook 0,03 miljoen euro in 2020 en 0,05 miljoen euro in 2021).
3.2
Prestaties van het RSVZ
De voornaamste prestaties van het RSVZ in het kader van de COVID-19-crisis zijn samengevat in de onderstaande tabel.
Tabel 39 – Prestaties van het RSVZ 2020 en ramingen 2021 in samenhang met de COVID-19-crisis
(in miljoen euro))
Realisaties
2020
Overbruggingsrecht

Realisaties
januari – juni 2021

Ramingen
2021

3.340,7

1.334,5

2.367,0

2.940,1

1.179,0

1.709,7

400,6

/

/

Overbruggingsrecht in samenhang met
de omzetdaling

/

151,4

651,2

Overbruggingsrecht ingeval van een
korte onderbreking

/

4,1

6,1

33,4

/

/

/

/

48,6

3.374,1

1.334,5

2.415,6

Tijdelijk crisisoverbruggingsrecht
Overbruggingsrecht ter ondersteuning
van de heropstart

Ouderschapsuitkering
Eenmalige premie
Totaal
Bron: RSVZ

254 Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof; koninklijk besluit nr. 45 van 26 mei 2020 tot uitvoering van
artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen
in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot
verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona-ouderschapsverlof en van de consumptiecheque.
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3.2.1

Overbruggingsrecht

3.2.1.1 Toestand 2020
In 2020 beliep het totaalbedrag van de uitgaven voor het overbruggingsrecht in samenhang
met de COVID-19-crisis 3.340,7 miljoen euro255.
De voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht wegens de onderbreking van de activiteit door overmacht werden versoepeld sinds het begin van de crisis
in maart 2021 256. Ze werden achtereenvolgens aangepast rekening houdend met de evolutie
van de crisis.
Naast het klassieke overbruggingsrecht werd een tijdelijk crisisoverbruggingsrecht ingevoerd vanaf maart 2020. De looptijd en het toepassingsgebied ervan werden herhaaldelijk gewijzigd in de loop van het jaar 2020257. In dat kader werd van oktober tot december 2020 het tweevoud van het vooropgestelde maandelijkse bedrag toegekend aan bepaalde
categorieën van gerechtigden (met een kostprijs van 916,4 miljoen euro). De totale uitgaven
in samenhang met het tijdelijke crisisoverbruggingsrecht beliepen 2.940,1 miljoen euro in
2020.
Bovendien werd voor de periode van juni 2020 tot december 2020 een overbruggingsrecht
ter ondersteuning van de heropstart ingevoerd om actieve zelfstandigen te helpen na een
volledige of gedeeltelijke onderbreking, als hun omzet of bestellingen met ten minste 10 %
waren gedaald. Voor die maatregel werd in 2020 een bedrag van 400,6 miljoen euro toegekend. Deze maatregel werd niet verlengd in 2021.
3.2.1.2 Toestand 2021 – Tijdelijk crisisoverbruggingsrecht
Het tijdelijk crisisoverbruggingsrecht waarbij een dubbele maandelijkse vergoeding wordt
toegekend voor de sectoren die nog gesloten zijn, werd verlengd tot 30 september 2021.
Voor de eerste zes maanden van het jaar 2021 beliepen de uitgaven voor het crisisoverbruggingsrecht van de socialeverzekeringsfondsen 1.179,0 miljoen euro. Voor 2021 worden de

255 Cijfers van de FOD Sociale Zekerheid van juli 2021.
256 Het klassieke overbruggingsrecht bestaat in een vergoeding die wordt betaald aan een zelfstandige die
moeilijkheden ondervindt (de vier pijlers zijn: faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking
of economische moeilijkheden). De enkelvoudige totale maandelijkse financiële uitkering die aan een zelfstandige
in moeilijkheden kan worden toegekend, bedraagt 1.614,10 euro voor een zelfstandige met gezinslast, en
1.291,69 euro voor een zelfstandige zonder gezinslast voor een duur van maximaal twaalf maanden. De totale
periode mag geen 24 maanden van zijn loopbaan overschrijden. De zelfstandige moet geen sociale bijdragen meer
betalen en behoudt bepaalde sociale rechten (geneeskundige verzorging, gezinsbijslag, arbeidsongeschiktheid en
invaliditeit).
257 Tijdens de periode van maart tot juni 2020 kon de uitkering worden toegekend ingeval van verplichte sluiting
na een beslissing van de overheid of ingeval van vrijwillige onderbreking vanwege de zelfstandige, wegens de
gevolgen van de COVID-19-crisis. Vanaf juli 2020 werd de doelgroep strikter afgebakend, en in bepaalde gevallen
moest de zelfstandige een met redenen omklede aanvraag indienen. Vanaf september 2020 werd het systeem
voorbehouden voor zelfstandigen die wegens een beslissing van de overheid verplicht waren tijdelijk en volledig of
gedeeltelijk hun zelfstandige activiteit te onderbreken en voor zelfstandigen die afhangen van de bovenvermelde
groep en die zodoende hun volledige activiteit moeten onderbreken. De maatregel is dus niet meer bedoeld voor
zelfstandigen die vrijwillig hun activiteit onderbreken.
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totale kosten geraamd op 1.709,7 miljoen euro258, onder meer om rekening te houden met de
verlenging van de maatregel tot 30 september 2021.
3.2.1.3 Toestand 2021 - Overbruggingsrecht – andere maatregelen
Eind 2020 werden bepaalde tijdelijke maatregelen van het overbruggingsrecht gewijzigd
voor 2021.
•

•

•

Het overbruggingsrecht dat wordt toegekend wegens een omzetdaling van ten minste
40 % in samenhang met de COVID-19-crisis geldt voor alle activiteitssectoren. Dat recht
was van kracht van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, maar werd verlengd tot 30 september 2021. De kosten van de maatregel werden op 100 miljoen euro per maand geraamd,
d.i. 600 miljoen euro voor de initiële referentieperiode (tot 30 juni 2021). Uit de cijfers
die beschikbaar zijn voor de eerste zes maanden van 2021 blijkt niettegenstaande dat
het totaalbedrag beperkt bleef tot 151,4 miljoen euro259 (450 miljoen euro minder dan geraamd). Rekening houdend met de verlenging van de maatregel wordt het totale bedrag
voor 2021 geraamd op 651,2 miljoen euro.
Het overbruggingsrecht bij een korte onderbreking, wegens quarantaine en/of om een
kind te verzorgen, dat initieel van toepassing was tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021,
werd verlengd tot 30 september 2021. Tot juni 2021 werd een bedrag van 4,1 miljoen euro
toegekend260. Het RSVZ raamt de totale kosten voor 2021 op 6,1 miljoen euro261.
Het luik van het nieuwe mechanisme van het overbruggingsrecht, in samenhang met
de verplichte sluiting, dat volgens planning op 1 februari 2021 in werking zou treden,
werd uitgesteld tot 1 oktober 2021 wegens de verlenging van het tijdelijke crisisoverbruggingsrecht, dat een tweevoudige vergoeding aan de zelfstandigen van de desbetreffende
sectoren toekende. Omdat de maatregel werd uitgesteld, heeft het RSVZ geen begrotingsuitgave geraamd voor 2021.

3.2.1.4 Conclusie
Voor de eerste zes maanden van het jaar 2021 belopen de uitgaven inzake overbruggingsrecht die de socialeverzekeringsfondsen hebben betaald, 1.334,5 miljoen euro. Voor het jaar
2021 wordt het bedrag van die uitgaven en van de eenmalige premie262 die aan de zelfstandigen zal worden toegekend (48,6 miljoen euro), geraamd op 2.415,6 miljoen euro263.

258 Raming van juni 2021. De raming bij de begrotingscontrole van april 2021 bedroeg 1.597,5 miljoen euro.
259 Informatie die de VSVZ op 13 juli 2021 aan het RSVZ meedeelde: 27,9 miljoen euro in januari 2021, 29,3 miljoen euro
in februari 2021, 26,8 miljoen euro in maart 2021, 24,4 miljoen euro in april 2021, 27,8 miljoen euro in mei 2021 en
15,3 miljoen euro in juni 2021.
260 Informatie die de VSVZ op 13 juli 2021 aan het RSVZ meedeelde: 0,58 miljoen euro in januari 2021, 0,59 miljoen euro
in februari 2021, 0,92 miljoen euro in maart 2021, 1,2 miljoen euro in april 2021, 0,66 miljoen euro in mei 2021 en
0,14 miljoen euro in juni 2021.
261 Ramingen van juni 2021. De raming bij de begrotingscontrole van 21 april 2021 beliep 1,2 miljoen euro.
262 Premie met een brutobedrag van 598,80 euro, die onder bepaalde voorwaarden wordt toegekend. De betaling zou
vóór 30 september 2021 moeten zijn uitgevoerd.
263 Bij de begrotingscontrole waren de maatregelen enkel gepland tot het einde van het eerste semester 2021. De
ramingen van juni 2021 houden rekening met de verlenging van bepaalde maatregelen tot het derde kwartaal.
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3.2.2
Ouderschapsuitkering
Voor de maanden mei tot september 2020 werd een ouderschapsuitkering in verband met
COVID-19 ingevoerd voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun beroepsactiviteiten voortzetten of heropstarten en die verplicht zijn minder te werken om te zorgen voor één of meer
kinderen jonger dan twaalf jaar of met een handicap.
Het maandelijkse basisbedrag van die ouderschapsuitkering beliep 532,24 euro of
638,69 euro als het om een gehandicapt kind ging of 875 euro voor een alleenstaande zelfstandige. Dat bedrag werd vanaf juli 2020 opgetrokken tot 1.050 euro. Die uitkering kon
echter niet worden gecumuleerd met het crisisoverbruggingsrecht.
Voor die maatregel werd in 2020 een totaalbedrag van 33,4 miljoen euro uitgekeerd.
3.3
Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid (werknemers en zelfstandigen)
De impact van de maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-crisis op het vlak van de uitkeringsverzekering bedraagt voor 2020 150,8 miljoen euro. Voor 2021 wordt die weerslag geraamd op 234,7 miljoen euro. Het RIZIV heeft nog geen informatie over de uitgaven in 2021.
Tabel 40 – Weerslag van de maatregelen op de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid van werknemers en zelfstandigen (in miljoen euro)
Ramingen
2020
Werknemers

Weerslag
2020

Ramingen
2021

200,2

143,7

220,0

200,2

143,7

220,0

12,9

7,1

14,7

12,5

6,8

14,7

Volledige uitkering bij stopzetting van een
deeltijdse activiteit

1,8

1,7

Geen uitkering tijdens de eerste
maand voor rechthebbenden op het
crisisoverbruggingsrecht(*) (besparing)

-1,4

-1,4

213,1

150,8

Aanvullende uitkering voor primaire
arbeidsongeschiktheid
Zelfstandigen
Aanvullende crisisuitkering

Totaal

234,7

(*) Deze maatregel loopt tot 31 januari 2021.

Bron: RIZIV en RSVZ
Uitkeringen in de werknemersregeling
De regering besliste in maart tijdelijk een aanvullend bedrag toe te kennen aan rechthebbenden op een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Daardoor wordt het bedrag
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering afgestemd op de werkloosheidsuitkering (die in
het kader van COVID-19 werd opgetrokken).
De maatregel geldt voor alle werknemers die tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021 arbeidsongeschikt worden. In 2020 kostte hij 143,7 miljoen euro. Voor 2021 wordt de kostprijs
geraamd op 220 miljoen euro. Die raming gaat uit van de hypothese dat de maatregel afloopt op 30 september 2021.
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In tegenstelling tot de initiële verwachtingen, hebben de maatregelen in het kader van de
COVID-19-crisis in 2020 geen weerslag gehad op het aantal vergoede dagen voor primaire
arbeidsongeschiktheid.
Uitkeringen voor zelfstandigen
In de context van de COVID-19-crisis kunnen bepaalde zelfstandigen die erkend arbeidsongeschikt zijn, een aanvullende ongeschiktheidsuitkering ontvangen om zo een bedrag te
genieten dat overeenstemt met het crisisoverbruggingsrecht zonder gezinslast.
Deze aanvullende uitkering werd toegekend met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
Aanvankelijk zou deze uitkering lopen tot 31 december 2020, maar ze werd verlengd tot
30 september 2021.
Op 31 december 2020 beliepen de toegekende uitkeringen 6,8 miljoen euro. Voor 2021 zijn
de cijfers nog niet beschikbaar. Het RSVZ raamt het totale kostenplaatje van de maatregel
voor 2021 op 14,7 miljoen euro.
De twee andere maatregelen in het stelsel van de zelfstandigen hebben een beperkte weerslag op de uitgaven (zie tabel 40).
3.4

Maatregelen inzake beroepsziekten

Tabel 41 – Weerslag van de maatregelen op de uitkeringen voor beroepsziekten (in miljoen euro)
Ramingen
2020

Weerslag
2020

Ramingen
2021

Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte

7,4

2,9

17;3

Schadeloosstellingsfonds voor (familieleden
van) slachtoffers

0,4

0,0

0,0

Totaal

7,8

2,9

17,3

Bron: RIZIV en RSVZ
3.4.1
Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte
COVID-19 is erkend als beroepsziekte voor:
•
•

werknemers in de gezondheidszorg die een verhoogd risico lopen op besmetting met het
virus;
werknemers die tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020 werkzaam waren in cruciale sectoren of essentiële diensten.

In 2020 heeft het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) 2,9 miljoen euro betaald aan tussenkomsten in de medische kosten of uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
als gevolg van COVID-19. Voor 2021 worden de uitgaven geraamd op 17,3 miljoen euro.
Het agentschap kreeg in 2020 13.227 aanvragen, waarvan er 5.800 betrekking hebben op
besmettingen tijdens de eerste lockdown (van maart tot juni 2020). Een deel van die aanvragen is nog in behandeling.
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3.4.2
Vergoeding uitgekeerd aan familieleden van slachtoffers
Familieleden van vrijwilligers die actief zijn bij een organisatie die bijdraagt in de strijd tegen COVID-19 krijgen een schadevergoeding als de vrijwilliger tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2022 overlijdt aan de gevolgen van een besmetting met het COVID-19-virus. Daarvoor
is bij Fedris een speciaal fonds opgericht (het ‘COVID-19-vrijwilligersfonds’), waaraan in
2020 een dotatie is toegekend van 400.000 euro. Het fonds heeft in 2020 geen aanvragen
gekregen voor de betaling van een vergoeding 264.

4

Weerslag van de maatregelen in de geneeskundige verzorging

In de strijd tegen de COVID-19-crisis zijn drie soorten maatregelen genomen:
•
•

•

de vergoeding van bijkomende aan COVID-19 gelinkte specifieke prestaties (buiten de
begrotingsdoelstelling);
de toekenning van voorschotten aan de ziekenhuizen en van een bijkomende vergoeding aan de huisartsen voor het bijhouden van het globaal medisch dossier (binnen de
begrotingsdoelstelling);
de invoering van “zorg op afstand” voor een aantal verstrekkingen (binnen de begrotingsdoelstelling, maar budgettair neutraal).

Zoals blijkt uit de volgende tabel, hebben die maatregelen in 2020 ongeveer 3 miljard euro
gekost. Voor 2021 raamt het RIZIV de kostprijs van de specifieke, aan COVID-19 gelinkte
prestaties die tot en met 30 juni 2021 worden verricht, op 1,2 miljard euro265.
Tabel 42– Uitgaven voor geneeskundige verzorging in het kader van de COVID-19-crisis in 2020 (in
miljoen euro)
Ramingen
2020
Specifieke verstrekkingen

Voorlopige
uitgaven

Ramingen
2021

1.242,0

809,0

1.221,2

Aankoop van beschermend materiaal door
zorgverleners

367,3

155,0

371,5

Aanpassing forfaits thuisverpleegkundigen
(beschermingsmateriaal)

119,8

126,9

0,0

Terugbetaling van testen

380,0

239,8

614,2

Kosten van centra voor triage en afname van
testen

116,8

56,4

104,0

Aanmoedigingspremie voor medewerkers in de
ziekenhuizen

200,0

199,6

0,0

0,0

0,0

80,0

58,1

31,3

51,5

2.200,8

2.211,4

217,8

2.038,8

2.038,8

0,0

Vergoeding zorgverleners in vaccinatiecentra
Overige
Verstrekkingen binnen de globale
begrotingsdoelstelling
Voorschotten aan de ziekenhuizen

264 Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, Jaarverslag 2020, p. 13, www.fedris.be.
265 Voor sommige prestaties is de terugbetaling intussen verlengd tot 30 september, maar de impact van die verlenging is nog niet geraamd.
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Ramingen
2020

Voorlopige
uitgaven

Ramingen
2021

Eénmalige verhoging van de vergoeding voor het
globaal medisch dossier

162,0

172,6

0,0

Versterking van het psychologisch zorgaanbod en
patiëntenvervoer

0,0

0,0

200,0

Geestelijke gezondheidszorg en patiëntenvervoer

0,0

0,0

17,8

3.442,8

3.020,4

1.439,0

Totaal
Bron: Rekenhof, op basis van informatie van het RIZIV

4.1
Specifieke verstrekkingen
In augustus 2020 raamde het RIZIV de uitgaven voor de specifieke verstrekkingen voor de
COVID-19-crisis op 360,9 miljoen euro266. Door de aanslepende crisis trok het de ramingen
in december op tot 1,242 miljard euro. Volgens het RIZIV bedragen de voorlopige uitgaven
809,0 miljoen euro of 433,0 miljoen euro minder dan begroot267. De onderschrijding is het
grootst bij de compensatie voor de aankoop, door de zorgverleners, van beschermend materiaal (-212,3 miljoen euro), bij de terugbetaling van testen (-140,3 miljoen euro) en de kosten
voor de centra voor triage en afname van testen (-60,4 miljoen euro).
Voor 2021 worden de uitgaven voorlopig geraamd op 1.221 miljoen euro. Ze dekken de uitgaven voor de periode van januari tot juni 2021. Op 31 juli 2021 was nog geen informatie
beschikbaar over de werkelijke uitgaven tijdens die periode.
Voor de financiering van die uitgaven kreeg het RIZIV in 2020 en 2021 een bijkomende dotatie van de federale Staat, ingeschreven op de begroting van de FOD Sociale Zekerheid. Voor
2020 is die dotatie vastgesteld op 1.242 miljoen euro (overeenstemmend met de in december 2020 geraamde uitgaven). Het verschil tussen de dotatie en de uitgaven 2020 zal worden
afgetrokken van de dotatie voor 2021 268.
4.2
Verstrekkingen binnen de begrotingsdoelstelling
De globale begrotingsdoelstelling werd niet verhoogd, omdat werd verwacht dat de minderuitgaven door het uitstellen van (niet-dringende) zorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis en in de artsenhonoraria, deze meeruitgaven zouden compenseren.
Ziekenhuizen
Door de COVID-19-crisis hadden de ziekenhuizen in 2020 bijkomende kosten (bv. voor de
aanpassing van de infrastructuur). Tegelijk moesten zij hun gewone activiteiten beperken of
(tijdelijk) stopzetten om COVID-19-patiënten te kunnen verzorgen. De middelen die zij van
het RIZIV krijgen (financiering van de opname en verpleging via de budgetten van financiële middelen, terugbetaling van honoraria) volstonden niet om die bijkomende kosten voor

266 Zie: Rekenhof, “Weerslag van de COVID-19-gezondheidscrisis op de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid“, 177e Boek – Deel II – Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, september 2020, www.rekenhof.be.
267 Volgens de FOD Sociale Zekerheid bedragen de voorlopige uitgaven 951,8 miljoen euro. Dat bedrag is gebaseerd
op een vorig verslag van het RIZIV.
268 Bij de begrotingscontrole van 2021 werden de aan COVID-19 gelinkte uitgaven voor 2020 voorlopig vastgesteld op
951,8 miljoen euro. De dotatie voor 2021 is bijgevolg verminderd met 290,2 miljoen euro.

Weerslag maatregelen COVID-19-crisis op uitgaven sociale zekerheid in 2020 en 2021 / 137

de opname en de verzorging van COVID-19-patiënten te dekken. Daarom heeft de regering
beslist de ziekenhuizen in 2020 voorschotten toe te kennen van twee miljard euro269. Die
zijn in drie keer betaald: in april (één miljard euro), in juli en oktober (telkens 500 miljoen
euro).
De voorschotten zijn tussen de ziekenhuizen verdeeld in afwachting van een definitieve
regeling. Het koninklijk besluit van 30 oktober 2020270 bevat de regels voor de vaststelling
en betaling van de vergoeding en voor de afrekening van de voorschotten. Volgens dat koninklijk besluit dekt die vergoeding onder meer:
•
•
•

•

de bijkomende infrastructuur- en exploitatiekosten als gevolg van de COVID-19-crisis
(forfaitair bedrag);
de impact op de lopende uitgaven van een daling van de inkomsten uit de gewone activiteiten op basis van een percentage van een “normale activiteit”;
de bijkomende activiteiten van de zorgverleners in het kader van COVID-19 die niet zijn
gedekt door de gebruikelijke financiering, zoals bv. de permanentie van de spoed- en
intensieve zorg, medische coördinatie, ziekenhuishygiëne, opleiding in verband met de
epidemie;
de kosten voor het beschikbaar houden van bedden voor COVID-19-patiënten en de
inzet van zorgverleners bij buitengewone medische activiteiten.

Het koninklijk besluit bepaalt dat per semester een afrekening wordt opgemaakt. Volgens
de voorlopige afrekening van het eerste semester 2020 die eind 2020 is opgesteld, bedragen
de voorlopige uitgaven 722,3 miljoen euro. Dit is 277,7 miljoen euro minder dan het voor dat
semester toegekende voorschot van één miljard euro:
•
•
•

94 algemene ziekenhuizen moeten een bedrag terugstorten van 316,5 miljoen euro. De
eindafrekening ervan zal in 2023 plaatsvinden;
9 algemene ziekenhuizen krijgen 15,9 miljoen euro bovenop hun voorschot;
de psychiatrische ziekenhuizen (die in het eerste semester geen voorschot kregen) krijgen een bedrag gestort van 22,9 miljoen euro.

De voorlopige afrekening van het tweede semester 2020 zal in de loop van 2021 worden
opgemaakt, als alle prestaties geboekt zijn. Het RIZIV stelt op basis van de huidige gegevens vast dat het aantal prestaties in het tweede semester beduidend hoger ligt. Dat komt
omdat de ziekenhuizen tijdens het tweede semester probeerden de COVID-patiënten zo
veel mogelijk te spreiden om op die manier de gebruikelijke activiteiten te kunnen blijven
uitvoeren. Dat kan ertoe leiden dat een hoger bedrag zal worden teruggevorderd. Volgens
de eerste ramingen zou het gaan om 474,7 miljoen euro.
In totaal zou het RIZIV bij de ziekenhuizen een bedrag van 791,2 miljoen euro terugvorderen.

269 Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van
een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19.
270 Koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke
federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie.
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Andere verstrekkingen
De Ministerraad heeft de vergoeding voor het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 2020 eenmalig verhoogd met 20 euro om de tijdelijke toename van de administratieve activiteiten
door de crisis te compenseren (172,6 miljoen euro of 10,6 miljoen euro meer dan geraamd).
Zorg op afstand
De regering maakte het in veel sectoren (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten) mogelijk
om zorg “op afstand” te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt. Bedoeling was om
het risico op een verspreiding van het COVID-19-virus te beperken en de zorgverleners
en de patiënten te beschermen. In totaal werden 11,3 miljoen verstrekkingen op afstand
gedaan, de totale uitgaven bedroegen 238 miljoen euro. 95,57 % van al deze verstrekkingen
werden door artsen gepresteerd (226,0 miljoen euro of 10,8 miljoen verstrekkingen).
Deze maatregel leidt niet tot een stijging van de uitgaven omdat de honoraria voor de elektronische consultaties dezelfde zijn als die voor de fysieke consultaties.

5

Weerslag van de maatregelen in het stelsel van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders

5.1
Gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Door de COVID-19-crisis wordt er vaker een beroep gedaan op economische tijdelijke
werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In het stelsel van de jaarlijkse
vakantie heeft de regering de dagen tijdelijke werkloosheid van 2020 wegens overmacht
in samenhang met COVID-19 gelijkgesteld met werkdagen. Deze maatregel heeft dus een
invloed op het bedrag van het vakantiegeld dat hoofdzakelijk in de loop van het tweede
kwartaal van 2021 wordt betaald.
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) raamt de budgettaire impact van die gelijkstelling tot 31 december 2020 op 458,8 miljoen euro. De gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid in samenhang met COVID-19 (+492,5 miljoen euro) wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de vermindering van de andere soorten van gelijkstelling 271 (-33,7 miljoen euro).
In 2021 is een toelage van 93,6 miljoen euro betaald aan de RJV. Het saldo van 365,2 miljoen
euro zal worden afgenomen van de beschikbare eigen reserves van de RJV. Deze beliepen
551,8 miljoen euro op 31 december 2020.
5.2
Vrijstelling van de bijdrage jaarlijkse vakantie in de horecasector
De wet van 4 juli 2021 kent een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage 2021272 toe in verband met het stelsel van de arbeiders in de horecasector. Deze maatregel zal naar schatting
110 miljoen euro kosten.
In de begroting 2021 van de FOD Sociale Zekerheid is, ten voordele van de RJV, een toelage
ingeschreven die dat bedrag integraal dekt.

271 Ziekte, arbeidsongeval, economische werkloosheid.
272 De RJV int een kwartaalbijdrage van 5,57 % vooraf en een jaarlijkse bijdrage van 10,27 % bij de betaling van het
vakantiegeld aan de gerechtigden. De vrijstelling heeft betrekking op deze laatste bijdrage in verband met het
vakantiegeld dat in het tweede kwartaal van 2021 wordt betaald.
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6

Besluit

In het domein van de sociale zekerheid hebben de bestaande instrumenten ten gunste van
de werkgevers, de zelfstandigen en de sociaalverzekerden het mogelijk gemaakt de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis in te dijken. Naast die instrumenten,
die hier en daar werden versterkt, heeft de regering ook gerichte maatregelen getroffen.
In augustus 2021 werd het verlies aan ontvangsten 2020 van de sociale zekerheid op een miljard euro geraamd. Dat verlies is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de vertraging van de
economische activiteit. Een deel werd in 2021 goedgemaakt door de uitgestelde betalingen
van sociale bijdragen van de zelfstandigen.
De bijkomende uitgaven van 2020 als gevolg van de crisis worden op 10,9 miljard euro geraamd en betreffen voornamelijk de steunmaatregelen voor de zelfstandigen en voor werknemers die hun job niet meer kunnen uitoefenen of die hun arbeidstijd moesten terugschroeven. De cijfers zijn echter nog niet definitief.
Voorts wordt de weerslag van de maatregelen ingevolge de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2021 voorlopig geraamd op 617 miljoen euro
voor de ontvangsten en op 6,5 miljard euro voor de uitgaven.
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Aanvullende pensioenen:
doeltreffendheid van het
overheidsbeleid inzake sociale
en fiscale stimulansen samenvatting
Het Rekenhof heeft de doeltreffendheid onderzocht van het overheidsbeleid dat de opbouw van
aanvullende pensioenen wil aanmoedigen. In 2019 betroffen de aanvullende pensioenen nagenoeg 75 % van de actieve bevolking. Het Rekenhof stelt voornamelijk vast dat het huidige overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen leidt tot een onbillijke situatie en dat het zijn doel,
dat erin bestaat een heel groot aantal begunstigden een evenwichtige aanvulling op hun wettelijk pensioen te bieden, niet bereikt. Het overheidsbeleid biedt overigens ruime mogelijkheden
om de fiscale en sociale lasten te optimaliseren. Dat beleid van optimalisering van de inkomsten heeft een grote impact op de overheidsfinanciën. Bovendien worden de reguleringsmechanismen van dat beleid niet op doeltreffende wijze toegepast. Die vaststellingen kaderen in een
context van gebrek aan eenheid in het beheer van de gegevens over de aanvullende pensioenen.
Om de opbouw van aanvullende pensioenen aan te moedigen, voorziet de wetgever in sociale stimulansen (verlaagde sociale bijdragen) en fiscale stimulansen (onder andere voor
100 % fiscaal aftrekbare stortingen).
In 2019 waren er 3,8 miljoen aangeslotenen bij aanvullende pensioenen, d.i. ongeveer 75 %
van de totale actieve bevolking, werknemers en zelfstandigen samen. De door de aangeslotenen verworven reserves beliepen 85,6 miljard euro.
Het Rekenhof stelt echter een grote ongelijkheid vast bij de spreiding van die reserves.
Van de werknemers die de pensioenleeftijd naderen, heeft 10 % verworven reserves van
maximum 443,8 euro voor hun loopbaan als werknemer, terwijl 10 % reserves heeft tussen
200.000 euro en 8 miljoen euro. In 2017 genoot 1 % van de gepensioneerden 20 % van het
totaalbedrag van de gestorte aanvullende pensioenen, terwijl 70 % van de gepensioneerden
samen 10 % van de gestorte aanvullende pensioenen ontving.
Het Rekenhof stelt enerzijds vast dat het aanvullend pensioen voor de meesten slechts een
bescheiden aanvulling is op het wettelijke pensioen en anderzijds dat het overheidsbeleid
aan een kleine groep rechthebbenden ruime mogelijkheden biedt om de sociale en fiscale
druk te optimaliseren. Het ontbreken van een maximumbedrag in verschillende regelingen
voor aanvullende pensioenen vermindert de facto het niveau van de sociale en fiscale lasten
van de hoogste inkomens, wat verder gaat dan de expliciete wens van de wetgever.
Dat beleid van optimalisering van de inkomsten heeft een impact op de overheidsfinanciën.
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De theoretische inkomstenderving qua sociale bijdragen kan worden geraamd op 611,6 miljoen euro voor de werknemers en op 254,9 miljoen euro voor de zelfstandigen (gegevens
2018). Voor elk statuut heeft ongeveer 100 miljoen euro van die jaarlijkse inkomstenderving
de opbouw van hoge aanvullende pensioenen in de hand gewerkt (via stortingen van meer
dan 30.000 euro op jaarbasis). De fiscale impact kan bij gebrek aan indicatoren niet worden
becijferd. In 2018 hebben de werkgevers en de ondernemingen met zelfstandige bedrijfsleiders voor 5,2 miljard euro aan stortingen voor aanvullende pensioenen gedaan. Een deel
van die stortingen kan echter ten onrechte in mindering zijn gebracht op de belastbare
grondslag van de vennootschapsbelasting.
De reguleringsmechanismen van dat overheidsbeleid worden immers noch op fiscaal, noch
op sociaal vlak op doeltreffende wijze toegepast.
Op fiscaal niveau kan de FOD Financiën de 80 %-regel (die de aftrekbaarheid van de als
beroepskosten gestorte premies beperkt) moeilijk controleren omdat een aantal parameters
die onontbeerlijk zijn voor de berekening ervan, nog altijd niet zijn vastgelegd bij koninklijk
besluit. Deze oude regel, die moeilijk toe te passen en te controleren is, is niet meer geschikt
voor de huidige situatie inzake aanvullende pensioenen. Nochtans had een ad-hocwerkgroep een vereenvoudigde versie voorgesteld in 2004.
Bovendien past de FOD Financiën niet op doeltreffende wijze de fiscale sanctie toe ingeval
er geen aangifte (of een niet-conforme aangifte) wordt gedaan in DB2P, de door Sigedis beheerde databank inzake aanvullende pensioenen. De sanctie bestaat erin de aftrekbaarheid
van de stortingen totaal te verwerpen, maar staat niet in verhouding tot de vastgestelde nalatigheid en treft niet noodzakelijk de in gebreke blijvende aangever. Daartoe zou de FOD
Financiën bij Sigedis de gegevens moeten opvragen die nodig zijn om de sanctie te kunnen
toepassen, maar dat gebeurt niet. In het algemeen heeft de FOD Financiën niet de nodige
stappen gezet naar Sigedis en naar de werkgroep DB2P toe om de gegevens te bekomen
aan de hand waarvan hij de aftrekbaarheid van de gestorte premies gericht zou kunnen
controleren (opsporing van eventueel misbruik van de backservice, aparte gegevens over
de winstdeelnemingen enz.).
Het Rekenhof beveelt de wetgever aan een regeling goed te keuren die de aftrekbaarheid
van de stortingen beperkt. Die regeling moet eenvoudig zijn en afgestemd op de huidige
situatie inzake aanvullende pensioenen. Daarnaast beveelt het de wetgever ook aan de
huidige fiscale sanctie te vervangen door een administratieve sanctie die evenredig en
makkelijker toe te passen is.
Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan deel te nemen aan de technische werkgroep
DB2P en te verduidelijken welke gegevens hij nodig heeft om zijn controles inzake aanvullende pensioenen uit te voeren.
Het reguleringsmechanisme op sociaal niveau, namelijk de Wijninckx-bijdrage (die erin
bestaat een bijkomende bijdrage van 3 % toe te passen op de vermeerdering van de reserves
van de aanvullende pensioenen in geval van een hoog aanvullend pensioen), faalt evenzeer.
Als gevolg van een recente wijziging in de berekeningswijze ervan, zijn de ontvangsten uit
sociale bijdragen gedaald. Bovendien moeten voortaan erg hoge verworven reserves worden
gehaald om die bijdrage verschuldigd te zijn (voor een aangeslotene met 30 jaar anciënniteit
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belopen ze bijvoorbeeld nagenoeg een miljoen euro). In een dergelijke context is het ondoeltreffend om een bijdragepercentage van 3 % te handhaven. Als de klassieke socialebijdragepercentages zouden zijn toegepast in plaats van het percentage van 3 %, zou dat
53,3 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten hebben opgeleverd voor het Globaal Beheer
van de werknemers en 11,2 miljoen euro voor het Globaal Beheer van de zelfstandigen (gegevens 2019).
Het Rekenhof beveelt aan de klassieke socialebijdragepercentages toe te passen wanneer
de Wijninckx-drempel wordt overschreden.
Die vaststellingen kaderen in een context van gebrek aan eenheid in het beheer van de gegevens over de aanvullende pensioenen. De gegevens over de toezeggingen, de premies en
de reserves zitten in DB2P (beheerd door Sigedis); de gegevens over de betalingen van de
prestaties zitten in het pensioenkadaster (beheerd door de Federale Pensioendienst). Er is
geen koppeling tussen die twee databanken. Dit beheer door twee verschillende entiteiten
is niet doeltreffend. In 2017 werd nagenoeg de helft van de in DB2P opgenomen verworven
reserves niet aangegeven in het kadaster op het moment van de betaling.
Het Rekenhof beveelt de wetgever aan het beheer van alle gegevens over de aanvullende
pensioenen (ook de gegevens over de betaling van de prestaties) toe te vertrouwen aan
één enkele actor.
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Financieel evenwicht
van het gesolidariseerde
pensioenfonds: duurzaamheid
van het pensioensysteem van
de statutaire personeelsleden
van de plaatselijke besturen
en berekening van de
responsabiliseringsbijdrage samenvatting
Het Rekenhof heeft onderzocht of het mechanisme waarmee de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen worden gefinancierd, duurzaam is en of de Federale
Pensioendienst (FPD) de responsabiliseringsbijdrage correct berekent. Het concludeert dat de
laatste hervorming de financieringsmoeilijkheden niet oplost en zelfs kan verergeren door de
bijdragevermindering die wordt toegekend aan lokale besturen die een aanvullend pensioen
aanbieden aan hun contractuele personeelsleden. Daarnaast moet de FPD de berekening van
de responsabiliseringsbijdrage beter controleren, meer bepaald door de manuele herbewerking
te beperken en door de gegevens te controleren die afkomstig zijn van de voorzorgsinstellingen.

1

Context

De pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van lokale besturen zijn ten laste van
hun werkgever. De Staat maakt die wettelijke pensioenlasten gemeenschappelijk door een
sociale basisbijdrage in te houden die wordt berekend op de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen, ongeacht de werkelijke pensioenlast van de
werkgever. Dat systeem van solidariteit tussen de lokale besturen worden gefinancierd via
repartitie: de loonmassa moet dus even snel evolueren als de pensioenlast om een stabiele
bijdragevoet te kunnen behouden.
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Het systeem van gemeenschappelijke financiering omvat op dit moment bijna alle lokale
besturen met vastbenoemden in dienst, d.i. 1.587 (groepen van) werkgevers, binnen het
Gesolidariseerde Pensioenfonds (GPF) dat wordt beheerd door de Federale Pensioendienst
(FPD).
Omdat de pensioenlast sneller steeg dan de loonmassa, werd in 2012 een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd. Die wordt ingehouden bij de lokale besturen waar de pensioenlast
hoger ligt dan de basisbijdrage. Ze vormt de sluitpost van het GPF en wordt elk jaar berekend om het GPF in evenwicht te brengen. In 2020 bedroeg ze 597,8 miljoen euro of 20,8 %
van de ontvangsten van het fonds.

2

Financiële voorspellingen

Het Rekenhof heeft demografische en financiële voorspellingen gemaakt op basis van de
individuele gegevens van de werkende en gepensioneerde vastbenoemden van plaatselijke
besturen. Als alle vastbenoemden die vanaf 2020 met pensioen gaan, worden vervangen
door nieuwe vastbenoemden, zal de pensioenlast tot in 2034 iets sneller blijven evolueren
dan de loonmassa.
Die hypothese is echter onwaarschijnlijk, omdat het aantal vastbenoemden voortdurend
daalt en ze vervangen worden door contractuelen. De loonkosten voor contractuelen liggen
immers lager omdat hun pensioenbijdragen lager zijn. Hoe sterker het aantal vastbenoemden daalt, hoe meer de bijdragevoet moet stijgen om de pensioenen te kunnen betalen en
hoe voordeliger het wordt om vastbenoemden te vervangen door contractuelen. Zo ontstaat
een vicieuze cirkel.
In de hypothese dat niemand nog vast wordt benoemd na 2020, stijgt de verhouding tussen
de pensioenlasten en de loonmassa van de vastbenoemden snel: de pensioenlasten overstijgen dan de loonmassa in 2028. Zonder rekening te houden met de andere ontvangsten,
overstijgt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage dan dat de basisbijdrage vanaf
2026. Dat betekent dat het systeem van solidariteit snel zou verdwijnen, omdat elke werkgever in dat geval min of meer zijn eigen pensioenlasten zou betalen.

3

Financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds

Het Rekenhof heeft de financieringswijze van het GPF onderzocht om na te gaan of die
adequaat is om het voortbestaan van het fonds te verzekeren. Het stelt vast dat het beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en lokale besturen de basisbijdragevoet niet
bepaalt op basis van een methode of vooraf bepaalde criteria.
Bovendien stelt het Rekenhof vast dat door de reserves te gebruiken die decennia lang zijn
opgebouwd en door correctiefactoren toe te passen, de verhoging van de bijdragen tijdelijk
kon worden beperkt. Tegen het huidige tempo zullen de historische reserves van het GPF
echter volledig opgebruikt zijn tegen 2027. De piek in de pensioenen ligt echter pas rond
2035.
Tot slot is er door lacunes in de wetgeving het risico dat pensioenlasten niet worden betaald
als een lokaal bestuur wordt overgenomen of vereffend.
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4

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage door de FPD

Het Rekenhof heeft ook het berekeningsproces van de responsabiliseringsbijdrage door de
FPD gecontroleerd.
Het stelt allereerst vast dat het proces weinig gedocumenteerd is en op de kennis van een
beperkt aantal medewerkers steunt. Bovendien is voor dit cruciale proces geen risicoanalyse uitgevoerd en wordt het resultaat van de controlemaatregelen niet gedocumenteerd.
Tot slot moeten de maatregelen van functiescheiding (ICT) en van toegang en overzending
van individuele gegevens verbeterd worden.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de pensioenlasten die de voorzorgsinstellingen meedelen,
niet worden gecontroleerd. Die instellingen beheersen dat proces echter onvoldoende (zo
zijn er overleden gepensioneerden die nog altijd een pensioen uitbetaald krijgen en zijn er
moeilijkheden om het aandeel van elke werkgever te berekenen). Bovendien worden de gegevens verscheidene keren manueel behandeld voordat de berekening plaatsheeft, wegens
diverse redenen (correcties van de RSZ-aangifte, overdracht van personeel, geen werkende
vastbenoemden enz.)

5

Stimulans voor de aanvullende pensioenen

Vanaf 2020 biedt de wet een financiële stimulans om de toekenning van aanvullende pensioenen aan contractuele personeelsleden van lokale besturen aan te moedigen. De stimulans
wordt gefinancierd door de responsabiliseringsbijdrage op te trekken van lokale besturen
die geen plan hebben voor aanvullende pensioenen (of waarvan het plan niet beantwoordt
aan de wettelijke voorwaarden).
Die financieringswijze versnelt het einde van de solidariteit, omdat de lokale besturen zonder aanvullend pensioenplan bijdragen zouden kunnen storten die aanleunen bij hun reële
pensioenlast als de stimulans veel succes kent. Ze heeft bovendien andere ongewenste gevolgen voor de lokale besturen (onvoorspelbaarheid, concurrentie, onevenwichtige transfers).
Dat mechanisme brengt de leefbaarheid van het gesolidariseerde pensioenfonds in het gedrang. Als, volgens de beschikbare gegevens, meer dan de helft van de contractuele personeelsleden van lokale besturen die momenteel geen aanvullend pensioenplan hebben,
er een zou genieten in de toekomst, zou de stimulans niet meer voldoende gefinancierd
worden zou het GPF een tekort hebben. Het succes van de maatregel leidt dus tot een deficit
bij het GPF.
Tot slot wordt de stimulans berekend op basis van attesten die niet worden gecontroleerd.
De FPD neemt de gegevens van de attesten, die in pdf-vorm aangeleverd worden, manueel
over, hoewel ze beschikbaar zijn bij de RSZ.
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6

Conclusies en aanbevelingen

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale
besturen komt in de problemen omdat de pensioenlasten sneller stijgen dan de loonmassa.
De wet van 30 maart 2018 lost de financieringsmoeilijkheden van het gesolidariseerde pensioenfonds echter niet op en kan ze zelfs verergeren. Als het systeem wordt behouden,
beveelt het Rekenhof het volgende aan:
•

•
•

De loonkosten van de contractuelen en van de vastbenoemden moeten dichter bij elkaar
komen te liggen voor lokale besturen om de aanwerving van vastbenoemden niet te
ontmoedigen.
De responsabiliseringsbijdrage moet houdbaar en voorzienbaar blijven voor de lokale
besturen.
Het federale beleid om de opbouw van een aanvullend pensioen te stimuleren, moet
worden gefinancierd buiten het gesolidariseerde pensioenfonds om.

Bovendien moet de responsabiliseringsbijdrage correct worden berekend om het vertrouwen van de leden van het fonds te behouden. De FPD moet de controleomgeving voor de
berekening van de bijdrage dus verbeteren door meer in te zetten op vereenvoudiging,
voorspelbaarheid, controle, automatisering en gegevensuitwisseling met de RSZ.

IV

DEEL

Opvolging van aanbevelingen
2019-2020
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FPD: betaling en boeking
van de pensioenen – eerste
opvolging
1

Onderzoek

Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2020 over de Sociale Zekerheid273 het proces van de betaling van de pensioenen onderzocht vanuit de invalshoek van de controleomgeving en de
beheersing van de processen. Het heeft ook ex-posttests uitgevoerd op de kwaliteit en de
aannemelijkheid van de gegevens in de sleuteletappes van het proces. Het heeft zwakke
punten vastgesteld en aanbevelingen geformuleerd voor de betrokken actoren.
In dit Boek 2021 onderzoekt het Rekenhof voor het eerst welk gevolg aan zijn aanbevelingen werd gegeven. Deze opvolging houdt rekening van de antwoorden van de Federale
Pensioendienst (FPD).

2

Opvolging

2.1
Controleomgeving
Het Rekenhof had vastgesteld dat bepaalde aspecten van de interne beheersing niet werden afgedekt, waardoor deze moeilijk te evalueren was.
Het beval de FPD bijgevolg aan een globaal IT-veiligheidsbeleid te definiëren. Een dergelijk beleid omvat onder meer de identificatie van risico’s en zwakke punten in verband
met al dan niet vrijwillige intrusie in een systeem of een deel ervan, de beveiliging en
traceerbaarheid van de toegangen, de definitie van de profielen die toegangen kunnen
toekennen of afnemen, het beheer van een centraal jaaroverzicht van gebruikers, de exclusieve uitoefening van de functie Chief Information Security Officer (CISO).
De FPD heeft verschillende acties uitgevoerd als reactie op die aanbeveling:
•
•
•

Eind 2021 zal hij beschikken over verschillende toepassingen die focussen op de databeveiliging.
Hij heeft in 2021 een raad voor beveiliging (security board) opgericht die acties op ITniveau op het getouw moet zetten en opvolgen.
Hij zal de globale nota over het beheer van de beveiliging die van 2017 dateert en hoofdzakelijk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) focuste, aanvullen
en aanpassen tegen eind 2021.

273 Rekenhof, “Betaling en boeking van de pensioenen”, 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, verslag
voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 93-106, www.rekenhof.be.
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•

•

In september 2021 zal hij een onderzoek starten naar een nieuwe IAM-architectuur
(Identity & Access Management). Deze zou onder meer de mogelijkheid moeten bieden
de risico’s die bij de procesanalyse werden geïdentificeerd, af te dekken.
De FPD zal vanaf 2021 via Defender Plan 2 en Plan 2 beschikken over toepassingen die het
toegangbeheer verbeteren.
Het Rekenhof beval de FPD aan een volledig en effectief internebeheersingssysteem in
te voeren, gebaseerd op het definiëren van SMART operationele doelstellingen voor de
controleactiviteiten, afgestemd op het in de strategische doelstelling opgenomen onderdeel over een correcte betaling, op een risicoanalyse ten aanzien van de operationele
doelstellingen en op de uitwerking en documentering van controlemaatregelen die zijn
afgestemd op de geïdentificeerde risico’s.

De OISZ vermeldt de volgende verbeteringen met betrekking tot die aanbeveling:
•

•

•

het finaliseren, in het tweede kwartaal van 2021, van de documentatie van het betalingsproces As Is; het was de bedoeling een totaalbeeld te krijgen van de etappes van het
proces, dat ook heeft gediend om de risico’s te analyseren en de verantwoordelijkheden
van de diensten en personeelsleden beter af te bakenen;
de ontwikkeling van een boordtabel met indicatoren in samenhang met de strategische doelstelling ‘correcte betaling’; deze zal later worden vervolledigd met operationele
doelstellingen; er zal ook een specifieke indicator worden ingeschreven in het ontwerp
van bestuursovereenkomst 2022-2024;
de uitvoering van een risicoanalyse van het volledige proces inzake betalingen en boeking (IT, Betalingen, Boekhouding); deze analyse werd in mei 2021 gefinaliseerd en
maakte het mogelijk de grote risico’s te identificeren en de beheersmaatregelen uit te
werken om hierop een antwoord te bieden.
Het Rekenhof beval de FPD aan de controleactiviteiten te integreren in het HR-beleid in
termen van definities van profielen en opleiding.

Eind 2020 heeft de FPD het functieprofiel van het team Paycontrol274 verduidelijkt en daarin
de specifieke taken gedefinieerd. De procedures van dat team werden overigens gedocumenteerd in het kader van de kennisoverdracht en de opleiding van de nieuwe medewerkers. Deze maatregel moet de nieuwe personeelsleden de relevante tools en kennis aanreiken om hun functie uit te oefenen.
Het Rekenhof beval de FPD aan een toegangsbeleid voor de toepassingen te definiëren
met betrekking tot controles.
De FPD is van oordeel dat het huidige monitoringsysteem op korte termijn volstaat. De
wijzigingen die in de vakgebonden toepassing worden aangebracht, worden geregistreerd
en zijn dus traceerbaar. In de loop van de latere jaren zal de FPD zijn toegangsbeleid voor

274 Het team Paycontrol van de AD Betalingen voert controles uit in de loop van het proces van de betaling (globale
controles, coherentiecontroles), op basis van door de IT-dienst aangeleverde lijsten.
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de toepassingen verder versterken275. De ontwikkeling en de uitrol van die toepassingen zijn
niettemin over verschillende jaren gepland.
2.2
Beheersing van het betalingsproces en controleactiviteiten
Het Rekenhof had vastgesteld dat het moeilijk was de doeltreffendheid van de uitgevoerde controles en de relevantie ervan systematisch te evalueren, doordat er geen controledoelstellingen waren en het management geen risicoanalyses uitvoerde.
Het beval de IT-diensten bijgevolg aan:
•

•
•

de maatregelen voor de IT-controle van de berekening van de rechten te documenteren
en de relevantie en doeltreffendheid ervan te verifiëren op basis van een risicoanalyse
van het volledige betalingsproces en alle achteraf gerealiseerde controles;
de incidenten te rapporteren zodat de doeltreffendheid en de relevantie van de controles
kunnen worden geëvalueerd;
te onderzoeken of het mogelijk is om alle rechten te berekenen vóór elke vereffening.

De OISZ verstrekt de volgende antwoorden in verband met die aanbevelingen:
•
•
•

Het betalingsproces werd gedocumenteerd en de risicoanalyse werd uitgevoerd.
Het begrip ‘incident’ zal worden gedefinieerd vanaf september 2021 en zal onder meer de
categorieën incidenten omvatten en de manier van rapportering.
Er gebeuren voortdurend investeringen om de coherentie en de juistheid van de
pensioenrechten te verzekeren. De FPD vermeldt twee tools die al bestaan:
{

{

de verschillende niveaus van geautomatiseerde controles die in de broncode van de
toepassing zijn geïntegreerd en die voortdurend de functionele stabiliteit valideren,
onder meer bij een wijziging in de broncode;
de acties die in geval van wijzigingen in de rechten van een dossier worden uitgevoerd
en die ervoor zorgen dat elk pensioendossier coherent is en dat incoherenties of
historische anomalieën worden gedetecteerd.

De instelling wijst er daarentegen op dat de aanbeveling om alle rechten te berekenen vóór
de vereffening pas op middellange of lange termijn in aanmerking zal kunnen worden genomen, omdat momenteel de nodige tools daartoe ontbreken.
Het Rekenhof beval de algemene directie (AD) Betalingen aan:
•
•

•

haar rol als process owner op te nemen en toezicht te houden op de stappen voorafgaand aan en volgend op haar eigen activiteiten;
de relevantie van de uitgevoerde controles opnieuw te onderzoeken op basis van een
risicoanalyse van het volledige betalingsproces en, indien nodig, bijkomende controlemaatregelen door te voeren;
te beschikken over tools aan de hand waarvan grote databases kunnen worden geanalyseerd, en over rapporten die zijn aangepast aan de controles;

275 Op middellange termijn met het PAM (Privileged Access Management) en op lange termijn met IAM (Identity &
Access management).
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•
•
•

te voorzien in voldoende tijd om de controles uit te voeren;
de resultaten van de controleactiviteiten op te nemen in een systematische en gestandaardiseerde rapportering, om de evaluatie en de aansturing ervan te verbeteren;
in de functionele specificaties de verwachtingen te beschrijven ten aanzien van de ITdiensten met betrekking tot de uit te voeren of te verbeteren controles en de verwachte
rapporten.

De FPD verstrekt de volgende antwoorden in verband met die aanbevelingen:
•

•

•

•

•

•
•

Eind 2020 werd in het kader van het Rubik-project een algemene definitie gegeven van
de rollen toegewezen aan bepaalde processen. Wat het betalingsproces betreft, werden
de rol van elke actor alsook de inhoud van zijn functie verduidelijkt.
Er werd een maandelijks overleg tussen de verantwoordelijken van elk departement van
de AD Betalingen ingevoerd, met als doel de informatie beter te laten doorstromen tussen de departementen.
Dankzij de risicoanalyse die in mei 2021 werd gefinaliseerd, konden de risico’s van materieel belang worden geïdentificeerd. De noodzakelijke beheersingsmaatregelen zullen
tegen eind 2021 worden doorgevoerd.
De behoeften inzake rapportering en analyse van gegevens van het team Paycontrol
werden geïdentificeerd. Tegen eind 2021 zullen de nodige controleverslagen en controletools worden ontwikkeld.
Er wordt onderzocht of technische verbeteringen mogelijk zijn waardoor de uitvoeringstermijn van de PPO276 kan worden verminderd en tijd kan worden vrijgemaakt voor de
controles. Voorts wordt de mogelijkheid bestudeerd om de tests uit te breiden bij bepaalde etappes van het proces. De resultaten van die studie zouden eind 2021 beschikbaar
moeten zijn.
Er wordt voortaan een maandelijks verslag opgesteld over de controles van de betalingen, waarin de resultaten ervan worden voorgesteld.
Er vond overleg plaats tussen de teams van Paycontrol en de IT-dienst om de verwachtingen van Paycontrol toe te lichten. Deze moeten nog worden gedocumenteerd tegen
eind 2021.

Het Rekenhof beval de dienst Comptabiliteit aan:
•

•
•
•
•

de controles te formaliseren door de relevantie ervan te evalueren, onder meer tegenover de controles die vooraf worden uitgevoerd, en de risico’s te definiëren die ze
afdekken;
te rapporteren over het resultaat van de controles op de betaling en de boeking, om de
evaluatie en de aansturing ervan te verbeteren;
controles uit te voeren op het verband tussen de pensioenrechten en de economische
rekeningen;
het toegangsbeleid voor de bankbestanden te formaliseren;
de bankbestanden te laten goedkeuren door de administrateur-generaal of de verantwoordelijke adviseur voordat de dienst IT Operations ze verstuurt naar de banken.

276 De PPO is de fase van de berekening van de pensioenrechten vooraleer deze betaalbaar worden gesteld.
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De FPD heeft de volgende acties uitgevoerd om tegemoet te komen aan die aanbevelingen:
•
•
•
•

Het resultaat van de controles zou tegen eind 2021 worden gedocumenteerd.
Eind 2021 zal de laatste hand worden gelegd aan een nota over het toegangsbeleid voor
de bankbestanden.
De nota in verband met de bevoegdheidsdelegaties werd aangepast opdat de departementen Pensioenbetalingen en Comptabiliteit een passende delegatie zouden krijgen.
Het project rond de digitalisering van de handtekeningen werd in juni 2021 afgerond,
waardoor het proces doeltreffender zal zijn.

De FPD is daarentegen van oordeel dat de controle op het verband tussen de pensioenrechten en de economische rekeningen niet relevant is.
2.3
Controle van de betalingsgegevens
Het Rekenhof had vastgesteld dat de AD Betalingen geen ex-postcontrole uitvoerde op
de betalingsgegevens. Uit de tests die het Rekenhof had uitgevoerd, bleek dat de opera
tionele diensten atypische situaties zouden moeten analyseren.
Het beval de FPD aan ex-postcontroles uit te voeren om de risico’s van het betalingsproces beter te beheersen.
De FPD vermeldt niets nieuws hierover en voert nog steeds geen ex-postcontroles uit.
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RIZIV: beheer van
de internationale
overeenkomsten – tweede
opvolging
1

Onderzoek

In zijn Boek 2019 over de Sociale Zekerheid277 onderzocht het Rekenhof hoe het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) de opbrengsten en kosten voor de geneeskundige verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten beheert en in de
boekhouding verwerkt. Het stelde vast dat de rekeningen van het RIZIV geen getrouw
beeld geven van de vorderingen op en de schulden aan de buitenlandse organen en dat de
vorderingen en schulden op de balans zijn overgewaardeerd. Het formuleerde als aanbeveling dat de directie Financiën van het RIZIV zijn boekingswijze zou aanpassen en dat de
directie Internationale Relaties (directie IR) haar procedurehandleiding zou aanpassen aan
de huidige werking binnen die directie.
Op 31 mei 2020 ging het Rekenhof voor de eerste keer na welk gevolg werd gegeven aan zijn
aanbevelingen278. In het huidige Boek gaat het opnieuw na welk gevolg werd gegeven aan
de aanbevelingen die toen niet waren uitgevoerd. Deze opvolging houdt rekening met de
antwoorden van het RIZIV en de minister van Sociale Zaken (via zijn beleidscel).

2

Opvolging
Om de interne werking van de directie IR te verbeteren, beveelt het Rekenhof aan de
afzonderlijke instructies te integreren in de procedurehandleiding (uit 2011) en dat document regelmatig bij te werken en aan te passen aan de wijzigingen in de regelgeving en
de interne organisatie van het RIZIV.

De directie IR heeft de procedurehandleiding bijgewerkt in het eerste semester 2020. Door
een aantal personeelswissels en de gewijzigde werkomstandigheden naar aanleiding van
de COVID-19-crisis zijn echter nog niet alle instructies bijgewerkt en geïntegreerd in de
procedurehandleiding. Eén van die instructies handelt over het beheer en de boeking
van ontvangsten en uitgaven voor rekening van de deelentiteiten overeenkomstig het

277 Rekenhof, “RIZIV: beheer van de internationale overeenkomsten”, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale
Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 93105, www.rekenhof.be.
278 Rekenhof, “RIZIV: beheer van de internationale overeenkomsten”, 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale
Zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2020, p.
149-150, www.rekenhof.be.
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protocolakkoord van 25 maart 2019279. Een werkgroep bij het RIZIV moet hiervoor tegen
eind 2021 een draaiboek uitwerken.
Het werkinstrument van de directie IR (Excel) blijkt geen geschikte tool om de verrichtingen voor internationale verdragen efficiënt op te volgen. Het RIZIV moet bij de overgang tussen de IT-toepassingen voldoende controlemechanismen inbouwen om fouten,
verwijderingen en onvolledigheden in overdracht te voorkomen.
De directie IR werkt nog met Excel-files. De oplevering van het project EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information)280, dat het beheer van de schulden en vorderingen
voor de geneeskundige verzorging in het kader van de internationale verdragen moet vereenvoudigen, is verschoven naar december 2021.
Het RIZIV moet zijn boekhoudschema herzien en alle verrichtingen met betrekking tot
de vorderingen en schulden van de internationale overeenkomsten via de resultaatrekening boeken. Het moet ook de overeenstemming van de boekhouding met de informatie
van de directie IR bewaken om fouten en verschillen tijdig te detecteren.
De taskforce die de boekingen uit het verleden analyseert om de verschillen te identificeren,
heeft haar werkzaamheden nog niet beëindigd. Het RIZIV wil in de rekeningen 2020 een
boekhoudkundige correctie doorvoeren.
Om het getrouw beeld van de rekeningen te waarborgen, moeten de directie IR en de
directie Financiën van het RIZIV een aantal acties ondernemen:
a) de juistheid van de Belgische vorderingen verifiëren via het overzicht dat de buitenlandse verbindingsorganen bij de Rekencommissie van de Europese Unie indienen;
b) betaalde voorschotten aan het buitenland in de boekhouding verwerken als een voorschot en niet compenseren met de Belgische schulden aan het buitenland;
c) de Belgische vorderingen analyseren en op basis van historische trends voor elk land
het percentage bepalen van de waardevermindering op langdurig openstaande vorderingen;
d) rekening houden met bedragen die de andere landen zullen verwerpen en die het
RIZIV niet zal herindienen, en deze gegevens in de rekeningen verwerken.
a)

b)
c)
d)

Het RIZIV heeft de overzichten van de buitenlandse verbindingsorganen op 31 december 2019 afgestemd met de eigen cijfers. Door een aantal personeelswissels en de gewijzigde werkomstandigheden ingevolge de COVID-19-crisis heeft het RIZIV de cijfers
op 31 december 2020 niet voor alle saldi kunnen afstemmen.
De taskforce analyseert de boekingswijze. Ze heeft die analyse nog niet afgerond.
De taskforce heeft een voorstel uitgewerkt dat nog moet worden gevalideerd.
De taskforce bestudeert dit punt. De voorstellen werden nog niet gevalideerd.

279 Protocolakkoord van 25 maart 2019 tussen de Federale Regering en bepaalde in artikel 128, 130, 135 en 138 van de
Grondwet bedoelde overheden inzake de toepassing van de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 betreffende
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels op het gebied van verstrekkingen bij ziekte.
280 EESSI is een IT-systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens tussen de lidstaten van
de Europese Unie. Voor België leidt de FOD Sociale Zekerheid dit project.
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De directie IR moet afspraken maken met de buitenlandse verbindingsinstellingen om
oude openstaande vorderingen zo veel mogelijk te vereffenen.
De directie IR heeft met een aantal buitenlandse verbindingsorganen contact opgenomen
voor de vereffening van oude openstaande vorderingen. Zo zijn de vorderingen op het buitenland van voor 2010 voor sommige landen geheel of gedeeltelijk vereffend. Daarnaast
voert het RIZIV nog besprekingen met een aantal landen en wordt er vooruitgang geboekt.
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