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Dire aal
Onze voorzitter aan het woord

Beste lezer,

Met plezier stel ik u het jaarverslag 2009 van de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Sociale Zekerheid voor. 

2009 was een heel bijzonder jaar voor ons. Niet alleen werden onze diensten in 

Brussel samengebracht in de vernieuwde Finance Tower, ook onze opdrachten zijn 

we op een nieuwe manier gaan aanpakken.

Onze FOD nam de afgelopen jaren tal van initiatieven om een aantrekkelijke 

werkgever te zijn. De motivatie van onze medewerkers is voor ons zeer belangrijk. 

We willen hen een aangename werkomgeving en werkklimaat aanbieden. 

Sinds 5 januari 2009 werken al onze medewerkers in een “dynamic office”. Niemand 

heeft nog een eigen bureau en de werkposten zijn aangepast aan de verschillende 

activiteiten. er zijn plaatsen om te vergaderen, om je te concentreren en om je mails 

te lezen. Het moderne design van onze kantoren is niet enkel bedoeld om de sfeer 

te verbeteren: ze bevordert ook teamwerk en kennisdelen. Het verplicht prikken 

werd afgeschaft, thuiswerken vindt steeds meer ingang en onze teams hebben 

samen teamdoelstellingen vastgesteld. De klemtoon ligt voortaan op de behaalde 

resultaten.
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Onze focus ging in 2009 ook naar duurzame ontwikkeling. De doorgedreven 

digitalisering van de papieren dossiers en de verdere automatisering van onze 

processen, de massale besparingen voor meubels, printers, papier en andere 

kantoorbenodigdheden dankzij de nieuwe werkomgeving, de omschakeling naar 

groene wagens: het zijn slechts enkele van onze “groene voorbeelden”. 

In dit jaarverslag kan u alles vernemen over ons organisatorisch vermogen. 

Daarnaast gaan we dieper in op de drie grote domeinen waarop wij actief zijn:  

beleidsondersteuning en –coördinatie, dienstverlening en de bestrijding van sociale 

fraude. In de uitvoering van onze opdrachten hebben wij een centrale plaats in 

het Belgische netwerk van de sociale zekerheid. We werken immers nauw samen 

met een vijftiental openbare instellingen voor sociale zekerheid. Sinds enkele jaren 

levert de FOD grote inspanningen om een erkend expertisecentrum te worden, waar 

kwaliteit de leidraad is bij de uitvoering van de taken. 

In 2009 voelde onze FOD zich bijzonder betrokken bij de financiële en economische 

crisis. Deze stelt de sociale zekerheid immers voor nieuwe uitdagingen: de middelen 

dreigen te worden teruggeschroefd terwijl de behoeftes aan sociale zekerheid 

steeds groter worden. Daarom werkte onze FOD mee aan verschillende initiatieven 

om de regelgeving aan te passen aan deze nieuwe situatie. Op het vlak van de 

samenwerking met nationale en internationale partners heeft onze FOD grote 

inspanningen geleverd om de strijd tegen de sociale fraude op te voeren. Daarnaast 

bereidde de FOD in 2009 enkele belangrijke dossiers voor in het kader van het  

Belgische voorzitterschap van de raad van de europese Unie tijdens de tweede helft 

van 2010. Tot slot is het verbeteren van onze dienstverlening uiteraard ook een 

prioriteit geweest. Door een efficiëntere manier van werken kunnen we nog dichter 

bij onze gebruikers staan. 

In dit jaarverslag worden onze verwezenlijkingen op een nieuwe manier toegelicht. 

We stellen onze diensten niet meer afzonderlijk voor, maar vertrekken dus vanuit 

onze activiteitsdomeinen. Bij de FOD Sociale Zekerheid hebben alle diensten 

hun eigen specifieke taken, maar ze delen wel dezelfde waarden en ze hebben 

gemeenschappelijke doelen. Iedere dienst moet klantgericht zijn, moet zorgen voor 

een rechtvaardige en correcte dienstverlening en moet expertise verwerven en 

delen. 

2009 was een schakeljaar vol gevaren voor de FOD. Het is een fantastisch jaar 

geworden. alle 1.300 medewerkers, in Brussel en in de regio’s, hebben onze 

opdrachten met veel enthousiasme tot een goed einde gebracht. en dat met 

de waarden waarvoor we staan: respect, vertrouwen, solidariteit, persoonlijke 

ontwikkeling en resultaatgerichtheid.

veel leesplezier!

Frank van Massenhove
voorzitter van het Directiecomité
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Het socialezekerheidsmodel in België, zoals we het momenteel kennen, ontstond 

tijdens de Tweede Wereldoorlog toen vertegenwoordigers uit de vakbondswereld en 

werkgeversorganisaties het zogenaamde sociaal pact sloten. Het model is wereldwijd 

bekend wegens de opmerkelijke kwaliteit van de bescherming die aan alle burgers 

wordt geboden.

De administratieve organisatie van de sociale zekerheid in België is echter relatief 

complex met een Federale Overheidsdienst (FOD) en een vijftiental openbare 

instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Deze OISZ voeren hun opdrachten uit in een 

specifieke tak (kinderbijslag, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, 

enz.) of in een bepaald stelsel (het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen). De FOD Sociale Zekerheid daarentegen speelt een transversale, 

beleidsvoorbereidende en internationale rol. Zonder een nauwe samenwerking met 

de OISZ - gebaseerd op wederzijds vertrouwen en de erkenning van ieders expertise -  

zou hij zijn opdrachten nooit kunnen uitvoeren. Deze vorm van partnerschap is 

losgekoppeld van de traditionele voogdijfunctie van de FOD en plaatst de FOD als een 

actieve en evenwaardige partner binnen het netwerk van de sociale zekerheid. 

Onze FOD ziet er mee op toe dat elke Belgische burger correct van zijn sociale rechten 

kan genieten en de noodzaak inziet om bijdragen te betalen voor het socialezeker-

heidssysteem. 

De FOD Sociale Zekerheid is een vrij grote organisatie met ongeveer 1.300 medewerkers. 

De meeste medewerkers (5/6) werken op het hoofdkantoor in Brussel, maar de FOD 

heeft ook regionale kantoren voor de tegemoetkomingen voor personen met een 

handicap (medische centra) en voor de sociale inspectie. 

1    De sociale zekerheiD in België 2    De Diensten van De FoD sociale  
 zekerheiD 
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2.1 Het organogram van de FOD Sociale Zekerheid

Voorzitter van 
het Directiecomité 

Directie-generaal
Beleidsondersteuning

Directie-generaal
Sociale Inspectie

Directie-generaal 
Personen met 
een handicap

Budget & Beheerscontrole

Logistiek

Informatie- en
Communicatietechnologie

Diensten van de voorzitter

Personeel & Organisatie

Directie-generaal
Sociaal Beleid

Directie-generaal
Zelfstandigen

Directie-generaal 
Oorlogsslachtoffers

De FOD Sociale Zekerheid bestaat uit zes directies-generaal (DG) en vijf stafdiensten. De DG’s hebben specifieke bevoegdheden, de stafdiensten maken het hen 

mogelijk om hun opdrachten in zo goed mogelijke omstandigheden te volbrengen. 
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2.2 Korte voorstelling van de diensten van de FOD

De zes directies-generaal

De Dg Beleidsondersteuning biedt een optimale beleidsondersteuning voor tak- 

en stelseloverschrijdende en internationale materies en processen op het vlak van 

sociale bescherming: bilaterale en multilaterale relaties, strijd tegen de sociale fraude, 

behoorlijk bestuur van de sociale zekerheid, evolutie van de sociale bescherming, 

sociale indicatoren. Ze biedt een proactieve en klantgerichte dienstverlening aan haar 

voogdijministers en partners in het netwerk van de sociale zekerheid. 

Naast haar kernopdrachten vervult de DG een belangrijke transversale rol binnen de FOD: 

het verstevigen van de managementcapaciteit en de transformatie van de organisatie. 

Zo assisteert de directeur-generaal als algemeen programmacoördinator de voorzitter in 

de conceptie, de aansturing en de realisatie van verschillende veranderingsinitiatieven 

(met NoVo als belangrijkste). Ook levert deze DG impulsen tot het uittesten van nieuwe 

strategische beheersinstrumenten zoals de bestuursovereenkomst en systemen voor 

informatiebeheer.

De Dg Oorlogsslachtoffers kent aan burgerlijke oorlogsslachtoffers de statuten van 

nationale erkentelijkheid toe, renten, pensioenen en diverse voordelen (attesten 

voor gratis openbaar vervoer, attesten om aanspraak te maken op fiscale voordelen). 

Daarnaast beheert ze een oorlogsarchief met een grote historische waarde.

De Dg Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van 

tegemoetkomingen aan volwassen personen met een handicap op basis van de 

medische erkenning van de handicap en een onderzoek naar de eventuele inkomsten. 

Daarnaast levert zij aan personen die erkend zijn als persoon met een handicap, 

ook parkeerkaarten af, nationale verminderingskaarten op het openbaar vervoer en  

medische attesten die hen toestaan te genieten van diverse sociale en fiscale  

maatregelen (vermindering inkomstenbelastingen, vermindering onroerende 

voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas- en elektriciteit, belasting-

voordelen voor de auto). Tot slot voert deze DG ook medische onderzoeken uit bij 

kinderen om, met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag, de 

handicap vast te stellen.

De Dg Sociaal Beleid zorgt voor de verdediging van de Belgische staat bij geschillen. 

Ze maakt de socialezekerheidswetgeving op, interpreteert ze en informeert erover. 

Daarnaast beheert ze ook de (budgettaire) kerngegevens van de sociale zekerheid.

De Dg Sociale Inspectie controleert de correcte toepassing van de socialezeker-

heidswetgeving (RSZ-wetgeving, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, kinderbijslag, 

ziekte- en invaliditeitsverzekering, DIMONA, deeltijds werk, tewerkstellingen van 

buitenlandse werknemers, …). Daarnaast ondersteunt de DG zowel de werkgevers als 

de werknemers bij de correcte toepassing van de socialezekerheidswetgeving en kan 

ze optreden als bemiddelaar in bepaalde sociale conflicten.

De Dg Zelfstandigen maakt de regelgeving inzake de sociale zekerheid van de 

zelfstandigen op, interpreteert ze en informeert erover. Zij ziet ook toe op de correcte 

toepassing van de regelgeving en controleert de socialeverzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen.

De vijf stafdiensten

De stafdienst Budget & Beheerscontrole (B&B) maakt het budget op en voert het 

uit. Hij beheert daarnaast ook de rekeningen en ondersteunt het management van 

onze FOD door het aanreiken van (financiële) informatie en de ontwikkeling van 

beheerscontrolesystemen (Balanced Scorecard). De dienst werkt samen met de FOD 

Budget en Beheerscontrole en met de beleidscellen van de bevoegde ministers. Met 

de nieuwe elektronische tool FEDCOM voor de verwerking van het budget en de 

digitalisering van de financiële systemen, kan onze stafdienst B&B de andere diensten 

optimaal ondersteunen.
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De dienst logistiek ondersteunt de diensten van onze FOD in hun dagelijkse werking. 

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van de FOD en het beheer 

van onze gebouwen. De dienst Logistiek werkt ook mee aan de vereenvoudiging of de 

automatisering van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het dynamisch archiefbeheer). 

De stafdienst Personeel & Organisatie (P&O) werft voor de FOD gemotiveerde 

en opgeleide medewerkers aan die hem toelaten zijn doelstellingen te behalen. 

De stafdienst P&O beheert de middelen (personeelsenveloppe, enz.), beheert de 

personeelsdossiers, werkt mee aan de ontwikkeling van de organisatie (talent en 

leiderschap, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten, enz.) en investeert in de 

medewerkers (opleiding, ontwikkeling, enz.).

De stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) biedt de FOD 

professionele oplossingen aan die de processen van de verschillende DG’s en 

stafdiensten moeten ondersteunen. Hij zorgt voor de permanente beschikbaarheid 

van deze oplossingen en waarborgt de continuïteit ervan. Op die manier komt de 

stafdienst ICT tegemoet aan de evoluerende behoeften van de gebruikers (burgers, 

ondernemingen, …). De projecten zijn onderverdeeld volgens acht speerpunten: 

communicatie tussen burger en administratie, administratieve vereenvoudiging, 

behoorlijk bestuur en business intelligence, kennisbeheer, samenwerking tussen de 

personeelsleden, veiligheid en risicobeheer, business transformation en continuïteit.

De diensten van de voorzitter hebben als opdracht de Voorzitter van het Directiecomité 

bij te staan in de leiding en de algemene coördinatie van de FOD. Ze bieden daarnaast ook 

steun aan de andere directies-generaal en stafdiensten. De diensten van de Voorzitter 

omvatten het secretariaat, de juridische dienst, de vertaaldienst, de dienst preventie 

en bescherming op het werk, de dienst Informatieveiligheid en de cel leefmilieu en 

duurzame ontwikkeling. Sinds 1 april 2009 maakt ook de dienst communicatie deel 

uit van de diensten van de Voorzitter. Zijn belangrijkste rol is het ondersteunen van 

alle andere DG’s en stafdiensten in hun communicatie naar de opdrachtgebonden 

doelgroepen van onze FOD. 
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Voor het jaarverslag 2009 zijn we thematisch te werk gegaan en hebben we de klemtoon 

op onze gemeenschappelijke opdrachten gelegd. Onze FOD streeft immers continu naar 

het versterken van zijn organisatorische capaciteit en voert drie strategische opdrachten 

uit: beleidscoördinatie en -ondersteuning, sociale dienstverlening aan gebruikers en 

de bestrijding van de sociale fraude. Hoewel de diensten van de FOD elk hun eigen  

opdrachten hebben, delen ze dezelfde waarden en hebben ze gemeenschappelijke  

doelen.

3.1 Overzicht van onze opdrachten

3.2 Visie en waarden van onze FOD

De opdrachten van onze FOD worden aangestuurd door zijn visie en waarden. Deze 

visie wordt uitgedragen door elk van onze medewerkers in de uitvoering van hun 

taken: het luisteren naar onze gebruikers, het aanbieden van een rechtvaardige en 

correcte dienstverlening, het nauw samenwerken met onze sociale partners en het 

verwerven en delen van onze expertise. Daarnaast worden ook onze vijf waarden 

(respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontwikkeling en resultaatgerichtheid) dagelijks in 

de praktijk gebracht door de zowat honderd teams die onze FOD telt. 

3.3 Onze opdrachten in vogelvlucht

Beleidscoördinatie en -ondersteuning:

Onze FOD waarborgt een kwaliteitsvolle ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering 

en evaluatie van het sociaal beleid en dit in nauwe samenwerking met zijn sociale 

partners. Door het voeren van onderzoek, het coördineren van studies, het analyseren 

van gegevens en het opmaken van nieuwe regelgeving laat onze FOD Belgische 

en Europese beleidsmakers toe een correcte beslissing te nemen rond nieuwe 

beleidsmaatregelen.

Sociale dienstverlening aan gebruikers:

Onze FOD zorgt voor een snelle, correcte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan 

gebruikers uit verschillende sociale groepen. Het bekendst zijn de tegemoetkomingen 

voor personen met een handicap, maar ook zelfstandigen, werkgevers en werknemers 

kunnen bij ons terecht voor specifieke diensten. Tot slot hebben wij ook een 

belangrijke historische rol door het toekennen van erkenningen en tegemoetkomingen 

aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en het beheren van een historisch waardevol 

oorlogsarchief. In onze dienstverlening trachten wij een toegankelijke administratie te 

zijn die alle gebruikers gelijk behandelt, op een professionele manier met hen omgaat 

en leert van zijn verbeterpunten om een nog betere dienstverlening aan te bieden. 

3    onze opDrachten:  
 een thematische BenaDering 

Bestrijding
sociale fraude

Beleidscoördinatie 
en -ondersteuning

Dienstverlening
aan de burger

Organisatorisch
Vermogen

Strategische 
visie

waarden
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Bestrijding van sociale fraude: 

De rol van onze FOD in de bestrijding van de sociale fraude is zeer divers. Enerzijds 

voeren wij heel concreet controleacties uit om de correcte toepassing van de sociale-

zekerheidswetgeving te waarborgen. Anderzijds wenden wij de expertise inzake 

sociale fraude binnen een netwerk van experten aan om initiatieven te nemen en 

ondersteuning te bieden bij het opzetten van internationale samenwerkingsverbanden 

tussen inspectiediensten, het sensibiliseren van EU-organisaties voor Belgische 

initiatieven, de actieve deelname van België aan EU-projecten en het realiseren van 

studies rond de fenomenen “ondergrondse economie” en “zwartwerk”.

Organisatorisch vermogen: 

Tot slot neemt onze FOD voortdurend nieuwe initiatieven om zijn organisatorisch 

vermogen (personeelsbeheer, financieel beheer, facility management, IT-vermogen, 

communicatie, enz.) te versterken. Een sterk organisatorisch vermogen maakt het 

immers mogelijk om de drie inhoudelijke opdrachten van onze FOD efficiënt en 

optimaal uit te voeren.

De FOD Sociale Zekerheid wil een expertisecentrum zijn gericht op kwaliteit, een 

bevoorrechte gesprekspartner voor besluitvormers en zijn nationale en internationale 

partners, een aantrekkelijke werkgever die bekommerd is om de ontplooiing van zijn 

personeel en, last but not least, een efficiënte en innoverende overheidsdienst die 

klaar is voor de uitdagingen van morgen. 

Wij hopen dat u aan de hand van dit jaarverslag de FOD Sociale Zekerheid beter leert 

kennen. Nieuwsgierig naar meer over onze organisatie? Wilt u onze dynamische 

en teamwerk-stimulerende werkomgeving ontdekken? Aarzel dan niet om ons te 

contacteren! 

Het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid:

Frank VAN MASSENHOVE (voorzitter), 

Tom AUWERS (Dg Beleidsondersteuning), 

Claire BARETTE (Dg Oorlogsslachtoffers), 

jan BERTELS (Dg Sociaal Beleid), 

Marcel CROP (Dg Zelfstandigen), 

andré GUBBELS (Dg Personen met een handicap), 

jean-Claude HEIRMAN (Dg Sociale Inspectie), 

Michaëlla MISKO (stafdienst ICT), 

renaat SCHROOTEN (stafdienst Budget & Beheerscontrole), 

laurence VANHÉE (stafdienst Personeel & Organisatie).

4    een eFFiciënte en innoverenDe  
 overheiDsDienst



De FOD Sociale Zekerheid zet zich in om een partnerschapsrelatie op te bouwen met 

de verschillende actoren van de sociale zekerheid. In zijn relaties met deze actoren 

wil de FOD een gemeenschappelijk projectbeheer naar voren schuiven, evenals 

een netwerkorganisatie waarin een taakverdeling wordt uitgevoerd die als doel 

heeft de efficiëntie, de doeltreffendheid en de kwaliteit van de sociale zekerheid te 

verbeteren. Naast zijn ondersteunende rol voor de verschillende voogdijministers 

wil de FOD Sociale Zekerheid ook zijn rol als coördinator optimaliseren. 

BeLeIdsOndersteUnInG en -cOÖrdInAtIe
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1.1 Bestuursovereenkomsten Openbare Instellingen  
 van Sociale Zekerheid

a) onze rol

Onze FOD staat in voor de coördinatie en de planning van de onderhandelingen voor de 

bestuursovereenkomsten tussen de Federale Staat en de OISZ (Openbare Instellingen 

van Sociale Zekerheid). Daarnaast verzorgen wij de opvolging en de evaluatie van de 

bestuursovereenkomsten. In al deze fasen neemt onze FOD een volledig neutrale rol in. 

Een bestuursovereenkomst is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen 

iedere OISZ, zijn voogdijminister(s), de Minister van Begroting en de Minister van 

Ambtenarenzaken. In de bestuursovereenkomst engageren de OISZ zich tot het 

bereiken van concrete doelstellingen die ervoor moeten zorgen dat de uitvoering van 

hun basisopdrachten en hun interne werking op een efficiënte manier verlopen. In de 

bestuursovereenkomsten wordt een financiële planning van drie jaar ingeschreven die 

de realisatie van deze doelstellingen mogelijk maakt. De 15 bestuursovereenkomsten 

die in 2009 werden onderhandeld tussen de OISZ en de betrokken ministers, omvatten 

voor 2010 een totaal budget van 1.031.366.026 euro. 

Uit een opvolgingsaudit, die het Rekenhof in 2009 uitvoerde, blijkt dat het 

onderhandelingsproces voor de bestuursovereenkomsten van de OISZ steeds beter 

wordt beheerst door de Staat. Dit is vooral te danken aan de inspanningen die onze 

FOD leverde bij de coördinatie van de onderhandelingen en de opvolging van de 

bestuursovereenkomsten.

b) Bestuursovereenkomsten 2006-2008

Tijdens het eerste semester van 2009 sloten we de onderhandelingen af voor de 

aanhangsels 2009, die werden toegevoegd aan de bestuursovereenkomsten 2006-

2008. 

Daarnaast hebben we het globaal syntheseverslag afgewerkt over de evaluatie van 

de tweede generatie bestuursovereenkomsten (2006-2008) van de OISZ. Dit waren de 

doelstellingen van het evaluatieverslag:

-  een stand van zaken opmaken van de bestuursovereenkomsten;

-  het stellen van prioritaire vragen over de bestuursovereenkomst als proces en  

 instrument.

De belangrijkste resultaten van dit verslag zijn: 

-  De OISZ leverden grote inspanningen om de kwaliteit en de invloedsfactoren te  

 omkaderen en om nieuwe instrumenten in te voeren zoals de interne audit en  

 de analytische boekhouding.

-  De meeste operationele doelstellingen werden gerealiseerd. 

-  Net als bij de eerste generatie bestuursovereenkomsten, blijken de OISZ de  

 processen voor de organisatie van de opvolging van de bestuursovereenkomsten  

 te beheersen. 

-  De kwaliteit van de informatie in de overeenkomsten en de verslagen is duidelijk  

 verbeterd ten opzichte van de eerste generatie overeenkomsten (2002-2005).

- Wat de verbintenissen van de Staat betreft, lijken de bepalingen volgens de OISZ  

 inzake sancties, de aanpassingsprocedure, de problematiek van de budgettaire  

 flexibiliteit en van het contractualiseringssysteem, punten te zijn waarvoor de  

 Federale Staat meer betrokken zou moeten worden.  

1    onDersteuning Behoorlijk  
 Bestuur 
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Dit globaal syntheseverslag diende enerzijds als feedback voor de OISZ en als 

communicatie-instrument voor de betrokken beleidscellen en anderzijds als input voor 

de onderhandelingen van de nieuwe generatie bestuursovereenkomsten 2010-2012.

c) Bestuursovereenkomsten 2010-2012

De FOD heeft in 2009 de onderhandelingen voor de nieuwe generatie 

bestuursovereenkomsten gecoördineerd. Ter voorbereiding van deze onderhandelingen 

stelde een werkgroep FOD Sociale Zekerheid – OISZ een draaiboek op die als leidraad 

diende voor de betrokken actoren om het onderhandelingsproces te organiseren. 

Het draaiboek omschrijft de verschillende fasen van het proces, de timing, de rollen 

en de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren en het kwaliteitskader voor 

de bestuursovereenkomsten en de verslagen. Dit draaiboek werd goedgekeurd 

door het College van de OISZ en de voorzitter van onze FOD. Daarnaast houdt deze 

coördinerende rol van de FOD het volgende in: het informeren en het betrekken 

van alle onderhandelingspartners, het organiseren van de vergaderingen tussen 

de verschillende betrokken partijen, het uitwisselen van informatie, de technische 

screening van de ontwerpen van overeenkomsten, … 

Voorafgaand aan de onderhandelingen werden in april 2009 in een 

interkabinettenoverleg de verwachtingen van de Staat ten opzichte van de toekomstige 

bestuursovereenkomsten bepaald. De onderhandelingen startten in juni en volgden 

16 trajecten, namelijk 15 individuele trajecten over ieder bestuursovereenkomst 

en één globaal traject over de gemeenschappelijke bepalingen. Tussen juni en 

november coördineerden wij niet minder dan 60 individuele vergaderingen (ongeveer 

vier per OISZ) om de inhoud van iedere bestuursovereenkomst en de hieraan 

verbonden werkingsbudgetten te bepalen. In dit kader hebben we elk voorontwerp 

van bestuursovereenkomst onderworpen aan een technische screening. Daarnaast 

werden ook een tiental vergaderingen georganiseerd om voor alle OISZ samen de 

gemeenschappelijke bepalingen te onderhandelen. 
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De talrijke vergaderingen zijn te wijten aan de complexiteit van de onderhandelingen 

en het groot aantal partners die erbij betrokken zijn:

-  de administrateurs-generaal en de beheerscomités van de 15 OISZ;

-  de Beleidscellen van Sociale Zaken, Werk, Pensioenen, Zelfstandigen, Binnen- 

 landse Zaken en Administratieve Vereenvoudiging;

-  de horizontale Beleidscellen Ambtenarenzaken en Budget en Begroting;

-  de FOD Budget en Beheerscontrole;

-  een dertigtal regeringscommissarissen. 

De belangrijkste gemeenschappelijke bepalingen die in de bestuursovereenkomsten 

voor de OISZ werden ingeschreven, zijn: 

-  de integratie van bepalingen met betrekking tot duurzaam energie- en  

 milieubeheer;

-  de integratie van de strijd tegen sociale fraude; 

-  de verdere invoering van een interne audit en de analytische boekhouding en  

 het opstellen van een planning over het gebruik van efficiëntie-indicatoren;

-  het zoeken naar samenwerkingsverbanden;

-  het invoeren van een langetermijn planning voor het personeelsbeheer; 

-  het afsluiten van SLA’s (Service Level Agreements) tussen de OISZ en Selor;

-  de oprichting van een werkgroep die moet nadenken over het financieel beheer,  

 het beheer van de reserves en de gebouwen, de organisatie van de inning van  

 de sociale bijdragen en de informatica-uitrusting van de OISZ. 

De federale Ministerraad keurde de bestuursovereenkomsten goed op 17 december 

2009. 

1.2 Onderzoeksprogramma

De FOD coördineerde samen met het Instituut voor de Overheid van de KUL (Katholieke 

Universiteit Leuven) een onderzoeksprogramma over het behoorlijk bestuurlijk beleid 

in vijf secundaire netwerken van de sociale zekerheid. In 2009 werd het eindverslag 

van het onderzoeksproject gepubliceerd: “Opvolging en begeleiding van het secundaire 

netwerk van sociale zekerheid.” De samenvatting ervan is terug te vinden op de 

website van het Instituut voor de Overheid (enkel in het Nederlands) 

(http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/AP/rAP28res_nl.pdf).

Dit onderzoek geeft een nauwkeurige omschrijving weer van de werking van 

de vijf secundaire netwerken van de sociale zekerheid: de mutualiteiten, de 

kinderbijslagfondsen, de bijzondere vakantiekassen, de privéverzekeraars van 

arbeidsongevallen en de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Aan de hand 

van drie verschillende benaderingen (hiërarchische, marktgerichte en netwerkgerichte 

benadering) werden de belangrijkste sturingsinstrumenten in kaart gebracht. 

Op korte termijn biedt dit onderzoek quick wins om de werking van deze netwerken 

te optimaliseren. De onderzoekers hebben de secundaire netwerken ook gerangschikt 

in ideaaltypische modellen. Op basis hiervan werd een instrument ontwikkeld dat op 

lange termijn kan dienen als hulpmiddel voor de besluitvormers bij de verdere evolutie 

van secundaire netwerken.

1.3 Legistieke dossiers 

Onze FOD behandelt ook de legistieke dossiers over het beheer van de OISZ. Deze 

dossiers gaan voornamelijk over de benoeming van nieuwe administrateurs-generaal, 

de verlenging van hun mandaat of de benoeming van de leden van de beheerscomités. 

In 2009 werden 136 dergelijke dossiers behandeld.
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1.4 Controle van de sociaalverzekeringsfondsen

Onze FOD controleert of de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen de 

reglementering correct toepassen.

In 2009 vonden heel wat controles plaats bij de sociaalverzekeringsfondsen. De 

onderstaande tabellen geven een overzicht van de uitgevoerde controles en de 

resultaten per categorie.

1 Dit artikel legt de bedragen die de sociaalverzekeringsfondsen door eigen verzuim of schuld niet hebben  
 kunnen innen of terugvorderen, ten laste van hen.
2 Dit artikel legt een forfaitaire geldsom ten laste van de sociaalverzekeringsfondsen wanneer pensioen- 
 bedragen werden uitbetaald op grond van onjuiste of onvolledige gegevens die ze hebben verstrekt.

Beroeps- 
loopbanen

-  controle van dossiers waarin beroepsloopbaan- 
  formulieren (St2B) werden opgesteld om het pensioen  
  van zelfstandigen vast te stellen
-  tussentijdse controle van de loopbanen van zelfstandigen  
  die al minstens tien jaar onderworpen zijn aan het  
  sociaal statuut en tussen 40 en 50 jaar oud zijn

aantal gecontroleerde dossiers 2.688

aantal administratieve nota’s 162

aantal financiële nota’s 297

Te regulariseren bedrag 100.306,33 €

Bedrag tenlastelegging artikel 20, §6 
van KB nr.382 

17.500 €

Sociale 
bijdragen

- controle van dossiers waarin de bijdragen als verjaard 
   werden geboekt
- controle van dossiers waarin recent opgevorderde 
  bijdragen als oninbaar werden geboekt

aantal gecontroleerde dossiers 2.609

aantal nota’s 380

aantal voorstellen artikel 601 50

Bedrag tenlastelegging artikel 60 272.808,62 €

Bijdragen 
ten laste 
van vennoot-
schappen

-  controle van dossiers waarin bijdragen als verjaard 
  werden geboekt
-  controle van dossiers waarin bijdragen als oninbaar 
  werden geboekt
-  controle van dossiers met een nog openstaand 
  debetsaldo

aantal gecontroleerde dossiers 2.389

aantal nota’s 477

aantal voorstellen artikel 95, §4 van 
de wet van 30/12/19923 

93

Bedrag tenlastelegging artikel 95, §4
van de wet van 30/12/1992

350.594,70 €

Gezins-
bijslagen 

-  controle van het recht op gezinsbijslag en op verhoogde 
gezinsbijslag 

-  controle van het einde van het recht op gezinsbijslag
-  controle van de terugvorderingen en van de kinderbijslag 

die niet werd uitbetaald omdat de zelfstandige niet aan 
bepaalde wettelijke verplichtingen voldoet

aantal gecontroleerde dossiers 2.504

aantal administratieve nota’s 30

aantal financiële nota’s 189

Te regulariseren bedrag 38.157,83 €

aantal voorstellen artikel 60 en artikel 7 
van het KB van 27/4/19764 

28

Bedrag tenlastelegging artikel 60 en 
artikel 7 van het KB van 27/4/1976

49.193,94 €

3 Dit artikel legt de bedragen die de sociaalverzekeringsfondsen door eigen verzuim of schuld niet hebben  
 kunnen innen of terugvorderen, ten laste van hen.
4 Dit artikel legt de bedragen die de sociaalverzekeringsfondsen door eigen verzuim of schuld niet hebben  
 kunnen innen of terugvorderen, ten laste van hen.
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Faillissements-
verzekering

-  controle van het recht op de faillissementsverzekering

aantal gecontroleerde dossiers 493

aantal nota’s 71

Financiële 
en boekhoud-
kundige 
aspecten

-  controle van de naleving van de financiële en 
  boekhoudkundige verplichtingen; 
-  controle van de dagelijkse doorstorting van geïnde 
  bijdragen; 
-  controle van de gegrondheid van diverse 
  voorschotaanvragen voor de betaling van gezinsbijslagen, 
  de onvoorwaardelijke pensioenen en faillissements-   
  uitkeringen; 
-  controle van de staving van de beheerskosten; 
-  controle van de juistheid van de driemaandelijkse  
  aangifte, balansen, resultatenrekeningen, statistieken; 
-  opvolging van de rapportering over de interne controle  
  en de jaarrekeningen die werden goedgekeurd door de  
  algemene vergadering van de fondsen

Totaalbedrag 
in 2009

Doorstortingen aan het rSvZ 3.310.187.093,63 €

voorschotten ontvangen van het rSvZ 391.664.136,34 €

Beheerskosten 134.636.592,98 €

Daarnaast behandelt de FOD ook vragen van de sociaalverzekeringsfondsen, verzoeken 

om opheffing van de verjaring, aanvragen aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen), aanvragen van particulieren om inlichtingen,... 

In 2009 stelden wij 1.218 brieven op. 

1.5 Audits van de sociaalverzekeringsfondsen

In haar beleidsnota van 12 november 2008 kondigde de Minister van KMO’s, 

Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid een hervorming aan van de 

financieringswijze van de sociaalverzekeringsfondsen. Ze baseerde zich hiervoor op de 

bemerkingen van een rapport van het Rekenhof over de private sociaalverzekerings-

fondsen voor zelfstandigen - controle door de overheid (mei 2008).

De werkingskosten van de sociaalverzekeringsfondsen worden gedragen door de 

zelfstandigen die erbij aangesloten zijn. De zelfstandigen betalen hiervoor een bedrag 

bovenop de wettelijke verschuldigde sociale bijdragen. Het gaat om een bepaald 

percentage van de sociale bijdragen die ze moeten betalen. Dit percentage wordt 

jaarlijks door de bevoegde minister vastgelegd op basis van het advies van het fonds 

en kan variëren van fonds tot fonds. 

Al sinds het ontstaan van het sociaal statuut van de zelfstandigen in 1968 worden 

de sociaalverzekeringsfondsen op deze manier gefinancierd. De bedoeling is dat 

de financiering in de toekomst meer zal aansluiten bij de werkelijke kosten en ook 

rekening zal houden met de kwaliteit van de dienstverlening. In 2009 werden er twee 

audits uitgevoerd bij de fondsen om een beter zicht te krijgen op de reële kosten en 

de kwaliteit van de dienstverlening. 

Een eerste audit had als doel de gemiddelde dossierkost te bepalen. Bij de tweede 

audit werd een permanent evaluatiesysteem voor de kwaliteit van de dienstverlening 

ontwikkeld, die als basis diende voor een eerste doorlichting.

Op basis van de verzamelde gegevens zal in de loop van 2010 een nieuw 

financieringssysteem gedefinieerd worden, dat mogelijk vanaf 2011 in werking zal 

treden. 
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Samenhangend met de nieuwe financieringswijze, zijn de sociaalverzekerings-

fondsen voortaan ook verplicht om hun leden op voorhand te informeren over het 

bestaan en de berekening van de beheerskosten en de diensten waarop ze recht 

geven (artikel 24 van de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009, BS  

31 december 2009).

1.6 Samenwerkingsplatform PIRAMID

Piramid (Platform for Interactive Retrieving, Analysing and Managing Information and 

Documentation) is een interactieve website en een platform voor de uitwisseling van 

informatie en expertise over de sociale zekerheid voor zelfstandigen. De bedoeling is 

dat Piramid een echt referentie- en opleidingsinstrument wordt voor alle actoren van 

de socialezekerheidssector van de zelfstandigen.

In 2008 werd Piramid vooral gebruikt om binnen de FOD zelf informatie uit te wisselen. In 

2009 steeg het aantal gebruikers van Piramid en begonnen ook de sociaalverzekerings-

fondsen er gebruik van te maken. Via Piramid stellen ze bijvoorbeeld vragen over de 

interpretatie van de reglementering.
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2    Bilaterale en multilaterale  
 relaties

2.1 Bilaterale verdragen

a) verdragen die in werking zijn getreden

Onze FOD staat in voor het onderhandelen en afsluiten van bilaterale verdragen met 

andere landen op vlak van de sociale zekerheid. Hij doet dit in samenwerking met de 

FOD Buitenlandse Zaken en bepaalde OISZ (naargelang de inhoud van het verdrag). 

Deze bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving van toepassing is op personen 

die in het andere land gaan wonen, werken of studeren. Daarnaast zorgen ze ervoor 

dat de opgebouwde socialezekerheidsrechten behouden blijven. De verdragen hebben 

meestal zowel betrekking op de werknemers- als op de zelfstandigenregeling. Ze 

moeten België ook aantrekkelijker maken voor investeerders. 

In 2009 traden de verdragen met India, Macedonië, Uruguay, Zuid-Korea en Australië 

in werking. 

Voor Australië handelde het verdrag specifiek over de gezondheidszorgverzekering 

voor personen die tijdelijk in het andere land verblijven.

In 2009 werden er met Macedonië en India besprekingen gevoerd over de praktische 

implementatie van de verdragen, waaronder het vaststellen van verbindingsformulieren. 

Dit zijn formulieren die beide landen in overleg met elkaar opstellen en waarmee er 

informatie wordt uitgewisseld.

België is het eerste land dat een socialezekerheidsverdrag met India heeft afgesloten. 

Dit heeft andere landen er toe aangezet om ook bilaterale onderhandelingen met India 

op te starten.

Dit zijn de data van ondertekening, publicatie en inwerkingtreding van deze bilaterale 

verdragen:

Verdrag met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (vernieuwing 

van het vroegere Joegoslavische verdrag):

-  ondertekend op 13 februari 2007;

-  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 mei 2009;

-  in werking getreden op 1 juni 2009.

Verdrag met Uruguay: 

-  ondertekend op 22 november 2006;

-  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juli 2009;

-  in werking getreden op 1 augustus 2009.

Verdrag met India:

-  ondertekend op 3 november 2006;

-  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 augustus 2009;

-  in werking getreden op 1 september 2009.

Verdrag met de Republiek Korea (Zuid-Korea):

-  ondertekend op 5 juli 2005;

-  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juni 2009;

-  in werking getreden op 1 juli 2009.

Verdrag met Australië: 

-  ondertekend op 10 augustus 2006;

-  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 augustus 2009;

-  in werking getreden op 1 september 2009.
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b) lopende procedures

In 2009 heeft België de verdragen met Québec en Bosnië-Herzegovina officieel 

goedgekeurd. Beide verdragen werden in 2006 ondertekend. Met Québec werd ook 

de praktische implementatie van het verdrag besproken.

Op 4 oktober 2009 werd het verdrag met Brazilië getekend.

In 2009 werden de onderhandelingen met Tunesië voor een nieuw verdrag afgerond. 

Het oude verdrag werd vernieuwd en ook de zelfstandigenregeling werd er in 

opgenomen. 

De onderhandelingen met Servië, Montenegro en Marokko werden verder gezet. 

-  De onderhandelingen met Servië en Montenegro vallen in het kader van de  

 vernieuwing van het oude Joegoslavische verdrag. 

-  Naar aanleiding van de invoering van een verzekering in verband met de  

 gezondheidszorgen in Marokko werd het bestaande bilaterale verdrag vernieuwd.  

2.2 Zetelakkoorden

Onder toezicht van de FOD Buitenlandse Zaken werkte de FOD verder mee aan de 

clausules over de sociale zekerheid die worden opgenomen in zetelakkoorden. Deze 

akkoorden garanderen een adequate sociale bescherming voor ambtenaren die werken 

bij de internationale instellingen met zetel in België. 

2.3 Deelname aan Europese fora

a) indicatorensubgroep en de open coördinatiemethode

Onze FOD vertegenwoordigt België in de Indicatorensubgroep (ISG) van het Comité 

voor Sociale Bescherming (CSB) van de Europese Unie (EU). Hij ontwikkelt en levert 

kwantitatieve indicatoren aan op vlak van sociale bescherming. Deze indicatoren zijn 

terug te vinden op de website van de FOD (http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/

nieuws-publicaties/sociale-bescherming-inclusie-indicatoren/sociale-bescherming-

inclusie-indicatoren.htm). 

Daarnaast ondersteunt de FOD de Belgische bijdrage aan de Open Coördinatiemethode 

(OMC) op vlak van sociale bescherming en inclusie. De OMC is opgenomen in de 

strategie van Lissabon (2000). Het biedt de EU-lidstaten een samenwerkingskader om 

bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. De OMC houdt bijvoorbeeld 



30

in dat de EU-lidstaten gezamenlijk meetinstrumenten (indicatoren, statistieken,…) 

definiëren.

In 2009 waren er tien ISG-bijeenkomsten met telkens een voorbereidende vergadering. 

Dit waren de inhoudelijke zwaartepunten:

-  Invullen ontbrekende “slots” in de Europese indicatorenportfolio. “Slots” zijn  

 ruimtes die worden vrijgehouden voor indicatoren over een specifiek thema.  

 Vooral op het domein sociale inclusie werd hier vooruitgang geboekt (materiële  

 deprivatie, kwaliteit van de huisvesting, betaalbaarheid van de huisvesting).

-  Afwerking en publicatie van de update van de theoretische vervangingsratio’s van  

 de pensioenen.

-  Monitoring van de sociale impact van de crisis. Om de sociale gevolgen van de  

 crisis in Europa in te schatten, werden er via de ISG cijfergegevens ingezameld  

 bij de lidstaten. Op basis van deze gegevens en de input van het CSB rond  

 de beleidsmaatregelen in het kader van de crisis werden twee rapporten  

 opgesteld voor de EPSCO (Europese Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal beleid,  

 Volksgezondheid en Consumentenzaken). 

 Het volledige rapport is terug te vinden op de website van de FOD (http://www. 

 socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/socinc_rap/spc-2009-11-13.pdf),  

 evenals de samenvatting ervan (http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/ 

 publicaties/socinc_rap/spc-2009-11-13-summary.pdf). 

-  Oprichting door het CSB van een task force om standpunten te bepalen over de  

 herziening van de Lissabonstrategie (o.a. voor de EPSCO, de raad van de Europese  

 Ministers van Werk en Sociale Zaken). Hieraan nam ook de Belgische delegatie  

 van de ISG deel. Er werden een rapport en verschillende nota’s opgesteld; 

-  Bespreking van het supporting document, dat grotendeels bestaat uit een  

 analyse op basis van de gemeenschappelijke indicatoren.

-  Opstelling van een vademecum van de Gemeenschappelijke Europese  

 Indicatoren.

-   Er werden indicatoren aangenomen voor de monitoring van het thema  

 “active inclusion” dat behandeld wordt door de OMC. Daarnaast  werden aan  

 het “Employment Committee” (EU – EMCO)  indicatoren voorgesteld voor het  

 luik “actieve inclusie” van de “flexicurity strategy”. Dit biedt de mogelijkheid  

 om problemen op de arbeidsmarkt proactief te benaderen. 

b) Werkgroep sociale zekerheid grensarbeiders

De FOD neemt deel aan de werkgroep sociale zekerheid grensarbeiders. Hierin zijn de 

drie landen van de Benelux vertegenwoordigd. 

De werkgroep publiceert jaarlijks informatiebrochures voor grensarbeiders. Ze bespreekt 

ook de nieuwe ontwikkelingen op vlak van de sociale zekerheid binnen de Benelux en 

de gevolgen ervan voor de grensarbeiders. Er worden ook problemen en knelpunten 

op vlak van de nationale en Europese reglementering besproken.

c) Working group on ageing van de vn

De FOD treedt op als Belgisch contactpunt binnen de Working group on ageing van het 

Economisch Bureau van Europa bij de VN (Verenigde Naties). 

De bedoeling van deze werkgroep is het uitwisselen van beleidservaringen en best 

practices rond ouderenbeleid en waardig ouder worden. 

d) missoc 

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) is het informatiesysteem 

over de sociale bescherming in de Europese lidstaten. Het bevat gedetailleerde, 

vergelijkbare en regelmatig geactualiseerde informatie over de nationale sociale-

beschermingssystemen van de lidstaten. De FOD levert 2 keer per jaar nieuwe 

informatie aan. 
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e) administratieve commissie voor de sociale zekerheid 
 van migrerende Werknemers

De Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid van Migrerende Werknemers 

werd ingesteld bij de Europese Commissie. Ze is samengesteld uit regeringsvertegen-

woordigers van elke lidstaat. Voor België zijn dit twee experts van onze FOD.

De Administratieve Commissie zoekt oplossingen voor administratieve en interpretatieve 

vragen over de coördinatieregels en bevordert de gegevensuitwisseling tussen de 

lidstaten. In 2009 werd vooral gewerkt aan de voorbereiding van de inwerkingtreding 

van de nieuwe Europese coördinatieverordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 

987/2009.

2.4 Vertegenwoordiging en verdediging 
 Belgische belangen 

a) overgang naar de nieuwe europese coördinatieverordeningen

Sinds 1972 worden de socialezekerheidssystemen in de Europese Unie gecoördineerd 

op basis van de verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72. 

Deze worden op 1 mei 2010 vervangen door de verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 

(EG) nr. 987/2009. Dit betekent dat vanaf dan nieuwe regels van toepassing zijn voor 

de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU.

b) uitbreiding europese coördinatieverordeningen 
 tot de derde landen

De Europese coördinatieverordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 werden 

door verordening (EG) nr. 859/2003 uitgebreid tot de derdelanders (niet-EU-landen). 

Deze verordening bepaalt de socialezekerheidsrechten van personen uit niet-EU-landen 

die binnen de EU komen werken. 

Aangezien de huidige Europese coördinatieverordeningen vervangen zullen worden, 

was het ook nodig om verordening (EG) nr. 859/2003 te herzien. 

In 2009 nam de FOD deel aan de onderhandelingen binnen de werkgroep sociale 

vraagstukken van de Europese Raad om een nieuwe verordening voor de derdelanders 

uit te werken.

c) richtlijn “patiëntenrechten”

De FOD nam deel aan de onderhandelingen voor de Europese richtlijn over de rechten 

van patiënten die in een ander Europese lidstaat geneeskundige verzorging krijgen. Wij 

leverden hierbij onze expertise aan op vlak van sociale zekerheid.

d) richtlijn “gecombineerde vergunning”

De Europese richtlijn “gecombineerde vergunning” omvat een aantal regels over het 

verblijf en de tewerkstelling binnen de EU van werknemers uit derde landen. Het 

is onder andere de bedoeling dat deze werknemers dezelfde behandeling zouden 

krijgen als EU-burgers op vlak van de sociale zekerheid. Onze FOD is verantwoordelijk 

voor de analyse en de goedkeuring van de bepalingen over de sociale zekerheid via 

de Permanente Vertegenwoordiging in de Werkgroep Migratie van de Raad Justitie en 

Binnenlandse Zaken.

Deze richtlijn zit momenteel nog in de onderhandelingsfase op Europees niveau.

e) richtlijn “blauwe kaart”

De Europese richtlijn “blauwe kaart” omvat een aantal regels over het verblijf en de 

tewerkstelling binnen de EU van hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen 

(niet-EU-landen). Het is onder andere de bedoeling dat deze werknemers dezelfde 

behandeling zouden krijgen als EU-burgers op vlak van de sociale zekerheid. Onze 

FOD is verantwoordelijk voor de analyse en de goedkeuring van de bepalingen 
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over de sociale zekerheid via de Permanente Vertegenwoordiging in de betrokken 

Raadswerkgroep.

Deze richtlijn werd vorig jaar aangenomen op Europees niveau en zit nu in de 

implementatiefase op Belgisch niveau.

2.5 Ondersteuning bij toepassing van 
 Europese regelgeving

a) overgang naar de nieuwe europese coördinatieverordeningen

Om de Belgische socialezekerheidssector voor te bereiden op de overgang naar de 

nieuwe Europese coördinatieverordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009, 

organiseerde en coördineerde de FOD werkgroepen voor elke tak van de sociale 

zekerheid. Hierbij waren experts van de FOD en van verschillende socialezekerheids-

instellingen betrokken. De bedoeling was om de actoren uit de socialezekerheidssector 

vertrouwd te maken met de nieuwe coördinatieregels, oplossingen te zoeken voor 

praktische problemen en tot een uniforme interpretatie van de regelgeving te komen. 

De FOD stelde ook gidsen op die toelichtingen geven bij de bepalingen van de nieuwe 

verordeningen. 

b) implementatie van het eessi-systeem 

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Europese coördinatieverordeningen, zullen 

alle Europese socialezekerheidsinstellingen vanaf 2012 hun gegevens via elektronische 

weg moeten uitwisselen. Het gaat om het EESSI-project (Electronic Exchange of Social 

Security Information). Momenteel verloopt de communicatie tussen de instellingen 

van verschillende lidstaten grotendeels nog via papieren dragers. Op termijn zullen de 

traditionele E-formulieren5 vervangen worden door elektronische formulieren. 

De KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) is de projectleider voor de technische 

uitwerking van het EESSI-project. Onze FOD ondersteunt de KSZ op vlak van de 

administratieve en juridische aspecten, die nauw samenhangen met de technische  

zaken. Zo organiseerden we op Belgisch niveau een EESSI-werkgroep. Daarnaast 

coördineert de FOD voor België de puur juridische en administratieve aspecten van 

het EESSI-project.

2.6 Voorbereiding Belgisch voorzitterschap 
 van de Europese Raad

Vanaf 1 juli 2010 zal België het voorzitterschap waarnemen van de Europese Raad. Dit 

houdt in dat België gedurende zes maanden de Europese dossiers beheert en bepaalde 

zaken op de Europese agenda zal plaatsen. Onze FOD ondersteunt de Beleidscellen van 

de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Pensioenen en de Staatssecretaris voor 

Personen met een Handicap voor de organisatie van het sociale luik van het Belgisch 

Voorzitterschap.

Onze FOD stelt hierbij twee grote doelstellingen voorop. In de eerste plaats willen 

we nieuwe ideeën aanbrengen op Europees niveau door verschillende conferenties 

en vergaderingen van de technische werkgroepen te organiseren. We zullen ook de 

lopende legislatieve dossiers beheren over de coördinatie van de regelgeving op vlak 

van de sociale zekerheid en nieuwe impulsen geven aan het Europese sociale luik in 

overeenstemming met de andere lidstaten. 

5 De e-formulieren vergemakkelijken het contact tussen de socialezekerheidsinstellingen van de lidstaten van  
 de europese economische ruimte (eer). Deze formulieren worden gebruikt om de socialezekerheidsrechten  
 die men heeft opgebouwd in een land, mee te nemen naar een ander land.
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De conferenties waarmee we nieuwe ideeën zullen aanbrengen op Europees niveau 

zijn:

-  conferentie “Assuring a Right to Adequate Pensions and Social Protection for all  

 European Citizens” (Luik, 6-8 september 2010);

-  conferentie rond de Open Coördinatiemethode (OMC) (La Hulpe, 13-15 september  

 2010);

-  conferentie rond de sociale diensten van algemeen belang (SDAB) (Brussel,  

 26-27 oktober 2010);

-  conferentie “Handicap Strategy” (Brussel, 18-19 november 2010).

De vergaderingen van de technische werkgroepen zijn:

-  Social Delegates Meeting (1 juli en 10 juli 2010). Hier zal het programma van  

 het Belgisch voorzitterschap voorgesteld worden voor de werkgroep Sociale  

 vraagstukken (WSV) van de Europese Raad;

- Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) (Wépion, 20-23  

 oktober 2010);

-  bijeenkomst van de Administratieve Commissie (AC) voor de Sociale Zekerheid  

 van Migrerende Werknemers (Brussel, 15 december 2010).

De resultaten die voortvloeien uit deze evenementen zullen, na overleg in de technische 

en politieke comités, voorgelegd worden aan de EPSCO-raden. Deze bijeenkomsten van 

de Europese Ministers van Werk en Sociale Zaken zullen plaatsvinden in Brussel op 8 en 

9 juli 2010, op 21 oktober 2010 en op 6 en 7 december 2010. Tijdens deze (formele 

en informele) EPSCO-bijeenkomsten worden rapporten, reglementaire teksten en 

politieke conclusies aangenomen. Hier kan België als voorzitter ook politieke debatten 

over actuele thema’s op de agenda plaatsen. Tijdens het Belgisch voorzitterschap 

zullen talrijke belangrijke wettelijke dossiers besproken worden. Om welke dossiers 

het precies zal gaan, hangt af van de vorderingen onder het Spaans voorzitterschap. 
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Vervolgens zullen twee conferenties in samenwerking met de POD Maatschappelijke 

Integratie georganiseerd worden:

-  conferentie rond kinderarmoede (Marche-en-Famenne, 2-3 september 2010);

-  rondetafelconferentie rond armoede en sociale uitsluiting (Brussel, 18-19  

 oktober 2010).

Onze FOD biedt strategische ondersteuning aan de Beleidscellen van de Minister van 

Sociale Zaken, de Minister van Pensioenen en de Staatssecretaris voor Personen met 

een Handicap, zowel voor de inhoud (expertise, Europese processen) als voor de 

operationele aspecten (budget, logistiek en communicatie).

In juni 2009 gingen we van start met de voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap. 

In samenwerking met de Beleidscel Sociale Zaken identificeerden we de prioriteiten 

op vlak van de Europese dossiers, die we tijdens het Belgisch voorzitterschap zullen 

behandelen. De FOD zette vervolgens een organisatiestructuur op poten en wierf zes 

extra medewerkers aan. 

Voor ieder evenement bestaan er zes trajecten: een inhoudelijk traject, een 

onderzoekstraject, een agenda, een logistiek traject, een lobbyingstraject en een 

communicatietraject. 
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De voorbereiding van het voorzitterschap gebeurt in samenwerking met de 

beleidscellen, de OISZ, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Werkgelegenheid, 

de sociale partners zoals de NAR (Nationale Arbeidsraad), de gemeenschappen en 

de gewesten. Op Europees vlak werkt de FOD samen met de instellingen van de 

EU, buitenlandse delegaties, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU,  

 

Europese stakeholders, Europese koepelverenigingen en sociale platformen.

Om de samenwerking en de communicatie tussen de vele betrokken actoren te 

bevorderen, werd een elektronisch samenwerkingsplatform opgericht, “huddle”.

Er is een operationeel budget voorzien van 1.300.000 euro naast de Europese 

cofinanciering. 
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Deze interne trajecten worden maandelijks opgevolgd aan de hand van een opvolgingstabel: 
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2.7 Uitwisseling statistieken met internationale  
 instellingen

a) sespros (système européen de statistiques intégrées 
 de la protection sociale)

De FOD neemt deel aan de werkgroep rond SESPROS (Europees systeem voor 

geïntegreerde socialebeschermingsstatistieken) en maakt de statistieken over de 

Belgische sociale bescherming op (uitgaven en ontvangsten, pensioengerechtigden,…). 

SESPROS maakt deel uit van het statistisch programma van Eurostat (Statistisch 

bureau van de EU) en heeft als doel een volledige en vergelijkbare beschrijving te 

geven van de sociale bescherming in de EU-lidstaten. SESPROS is een zogenaamde 

“satellietrekening” van de nationale rekeningen, omdat zij een bijkomende blik biedt 

op een economisch domein (sociale bescherming) dat in de nationale rekeningen is 

opgenomen. 

In 2009 werd de methodologie voor de opmaak van de statistieken op vlak van de 

sociale bescherming herbekeken, om aanvullende statistieken te ontwikkelen rond de  

“netto sociale prestaties” en de pensioengerechtigden. Ook het Europese regelgevend 

kader werd verder op punt gesteld.

b) Werkgroep partnership for health van eurostat

Onze FOD is samen met de FOD Volksgezondheid en het WIV (Wetenschappelijk Instituut 

van de Volksgezondheid) het Belgische contactpunt in de werkgroep zorgstatistieken 

van Eurostat. Dit betekent dat wij deelnemen aan de vergaderingen van de werkgroep 

en samen met hen zorgen voor de coördinatie van de dataverstrekking op Belgisch 

niveau, waarbij we de kwaliteit van de gegevens opvolgen. We leveren ook zelf data 

aan, onder andere op vlak van de gezondheidsrekeningen. 
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2.8 Analyse Europese socialezekerheidssystemen

Onze FOD heeft een monitoring opgezet van de evolutie van de sociale zekerheid 

in Europa. Ze analyseert de socialezekerheidssystemen van andere landen om de 

Belgische beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. 

In 2009 werd een analyse uitgevoerd van de sociale zekerheid van Spanje, Tsjechië 

en Zweden. 

2.9 Internationale studies en rapporten

a) Deelname en opvolging van studies binnen de oeso

-  Employment, Labour and Social Affairs Directorate (ELSA) 

Onze FOD vertegenwoordigt België mee in de werkgroepen van de Employment, 

Labour and Social Affairs Directorate (ELSA) van de OESO (Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Hij volgt er de activiteiten op  inzake 

sociale bescherming. In 2009 nam de FOD deel aan projecten rond volgende thema’s: 

kinderwelzijn, de niet-monetaire indicatoren van armoede, personen met beperkingen 

en hun integratie op de arbeidsmarkt. 

Momenteel loopt er een project dat zicht wil krijgen op de uitdagingen van de 

langdurige zorg (kostprijs, personeel, vragen en noden,…). Onze FOD staat in voor 

de coördinatie van dit project, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, het 

RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de bevoegde regionale 

overheden in België. In oktober 2009 brachten vertegenwoordigers van de OESO een 

bezoek aan België om er met de overheden, sociale actoren (zorgverleners, rusthuizen, 

mantelzorgers,…) en academici te praten over de problematiek van de langdurige zorg 

in ons land. 

-  Sociaal Beleid

De FOD neemt deel aan de werkgroep van de OESO in verband met het sociaal beleid. 

In 2009 zat de FOD de vergaderingen van deze werkgroep voor. 

In dit kader werkte onze FOD mee aan de voorbereidingen van de OESO-publicaties 

“Pensions at a Glance” en “Society at a glance”. Wij leverden ook een bijdrage aan de 

werkzaamheden rond “taxes and benefits”.

-  Gezondheid 

Onze FOD vertegenwoordigt samen met de FOD Volksgezondheid ons land in het Health 

Committee van de OESO, waar wij analytische studies opvolgen over de vergrijzing, de 

financiering van de gezondheidszorg, de langdurige gezondheidszorg,…

Onder het Health Committee vallen twee expertengroepen waarin wij ons 

land vertegenwoordigen. Voor de werkgroep rond de OESO health database 

coördineren wij de dataverstrekking op Belgisch niveau. Voor de werkgroep rond de 

gezondheidsrekeningen maken wij de berekeningen voor België. De verzamelde 

gegevens worden ondermeer gebruikt in de publicatie “Health at a glance”.

In 2009 werd een studie opgestart, “Health system caracteristics”, die de zwaktes en 

sterktes van de gezondheidssystemen van iedere lidstaat in kaart brengt. Onze FOD 

zorgt voor de coördinatie van de gegevensinzameling op Belgisch niveau. 

b) verdrag 56 over de ziekteverzekering van zeelieden

Verdrag 56 over de ziekteverzekering van zeelieden is een Europees verdrag van de 

IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) dat het arbeids- en socialezekerheidsrecht voor 

zeelieden vastlegt. De bedoeling is om de rechten van zeelieden gelijk te schakelen 

met die van “gewone werknemers”. 
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3    Wetenschappelijk onDerzoekBinnenkort zal dit verdrag vernieuwd worden. Onze FOD ging samen met de FOD 

Werkgelegenheid voor elke tak van de sociale zekerheid na of de Belgische regelgeving 

moet aangepast worden aan de nieuwe bepalingen.

c) missoc

Onze FOD werkte mee aan de vergelijkende tabellen van de wetgeving van de lidstaten 

van de EU in het kader van Missoc (Mutual Information System on Social Protection). 

Hij leverde ook zijn bijdrage aan “Missoc-info”, een jaarlijks rapport waarin de evolutie 

van de wetgeving wordt beschreven.

2.10 Rapporten over de toepassing van verdragen

De FOD werkt mee aan rapporten over de toepassing in België van internationale 

verdragen waarin bepalingen staan over de sociale zekerheid. De bedoeling is om na 

te gaan of België nog voldoet aan de opgelegde normen.

In 2009 stelden we rapporten op over de toepassing van volgende verdragen:  de 

Europese code inzake sociale zekerheid, Het internationaal verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten van de VN, het herziene Europees Sociaal Handvest en bepaalde 

verdragen van de IAO zoals verdrag nr. 56 betreffende de ziekteverzekering van 

zeelieden, verdrag nr. 129 betreffende de arbeidsinspectie in de landbouw en verdrag 

188 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de visserijsector.

3.1 Onderzoeksprojecten rond sociale 
 bescherming

Onze FOD werkte in 2005 een thematische onderzoeksagenda uit voor de periode 2005-

2009. De onderzoeksprojecten worden rechtstreeks door de FOD Sociale Zekerheid 

gefinancierd of onrechtstreeks via de POD (Programmatorische overheidsdienst) 

Wetenschapsbeleid.

Het opstellen van een onderzoeksagenda laat toe om de budgetten efficiënter te 

besteden, de financiering beter te coördineren en de opbouw van relevante expertise 

over meerdere jaren te bevorderen.

In 2009 publiceerden de FOD en de Université de Liège (ULG) hun onderzoek rond het 

strategisch informatiesysteem sociale bescherming: “Belgian Social Protection Portrait 

2009”. Daarnaast werden er 11 onderzoeken opgestart of verdergezet:

-  “Gezondheidsenquête - oversampling 75+”. 

 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 

 November 2008 - juni 2009. 

 Publicatie gepland in 2010.

-  “Status questionis van de Belgische sociale zekerheid”. 

 Universiteit Antwerpen.  

 December 2008 - december 2009. 

 Publicatie gepland in 2010.

-  “Belasting op arbeid en mogelijke arbeidsaanbodreacties”. 

 Katholieke Universiteit Leuven.

 Juli 2009 - juni 2010.
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-  “Het verzekeren van toereikende pensioenen in een nieuwe  

 maatschappelijke context: Pensioenatlas”. 

 Katholieke Universiteit Leuven. 

 Januari 2009 - mei 2010.

 Publicatie gepland in 2010.

 -  “Midas-Maltese”. 

 Federaal Planbureau.

 Maart 2009 - november 2010.

 In 2010 vindt hierover een conferentie plaats: “Toereikendheid van  

 de pensioenen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van  

 de hervormingen en alternatieve scenario’s”.

-  “Het verzekeren van adequate pensioenen in een Europese context”.  

 Observatoire sociale Européen. 

 September 2009 - september 2010. 

-  “Het verzekeren van financieel houdbare pensioenen in een Europese  

 context”. 

 Centre Européen de Recherche en Politique Sociale. 

 Oktober 2001 - oktober 2010. 

 Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad in 2010 zullen we  

 dit onderzoek valoriseren.

-  “De Sociale Dimensie van de Lissabon-strategie”. 

 Observatoire sociale Européen. 

 November 2009 - mei 2010. 

 Valorisering tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU.

-  “Juridische begeleiding 3de Forum Sociale Diensten van Algemeen   

 Belang”. 

 L’Association Lallemand & Legros. 

 December 2009 - december 2010. 

 Valorisering tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU.

-  “Simulating the adequacy of pensions in Belgium using Administrative  

 data (SIPEBE)”. 

 Federaal Planbureau. EU Progress. 

 December 2009 - november 2011.

-  “Simulating the adequacy of pensions in Belgium using Administrative  

 data (SIPEBE)”. 

 Katholieke Universiteit Leuven. EU Progress. 

 December 2009 - november 2011.

3.2 Sociale indicatoren 

a) uitbouw indicatorensysteem 

In 2009 werd het systeem van sociale indicatoren verder uitgewerkt. De FOD werkte 

ook aan een brochure “Indicatoren van sociale bescherming in België” (http://

socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/belgian-social-protection-2010-nl.pdf ) om 

ons werk op vlak van indicatorenontwikkeling voor te stellen. De publicatie ervan had 

plaats in 2010. De brochure is gebaseerd op onze publicatie “Kerncijfers 2008” (http://

socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/brochure-kerncijfers-2010-nl.pdf). 

Naar aanleiding van de vraag van de ISG (Indicatorensubgroep) van het CSB (Comité 

voor Sociale Bescherming) om gegevens aan te leveren voor de monitoring van de 

sociale gevolgen van de crisis, werkte de FOD een inzichtelijke structuur uit die een 
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overzicht geeft van het beschikbare cijfermateriaal. Deze structuur biedt de mogelijkheid 

om deze cijferreeks verder uit te bouwen tot een zelfstandig instrument. 

De FOD nam ook actief deel aan allerlei conferenties en lezingen.

b) interfederale armoedebarometer

De FOD coördineert de Werkgroep Indicatoren van het Nationaal Actieplan Sociale 

Inclusie (NAPincl.). In het kader van het Federaal Plan voor Armoedebestrijding werd 

aan deze Werkgroep de opdracht gegeven een armoedebarometer uit te werken. Deze 

volgt aan de hand van verschillende indicatoren de evolutie van de armoede in België 

op. In 2009 werd de Interfederale Armoedebarometer door de Staatssecretaris van 

Maatschappelijke Integratie gelanceerd.

De Werkgroep Indicatoren staat in voor de interpretatie van de indicatoren van de 

Interfederale Armoedebarometer.

3.3 MIMOSIS 

Wanneer beleidsmakers hervormingen in de sociaal-economische regelgeving 

overwegen, willen ze vaak een inschatting maken van de mogelijke kostprijs 

en de verdelingsimpact (wie wint, wie verliest) van iedere maatregel. Met het 

microsimulatiemodel MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel for Belgian Social Insurance 

Systems) proberen we aan deze behoefte tegemoet te komen.

De beleidsdomeinen waar MIMOSIS zich in eerste instantie op richt zijn de 

sociale zekerheidsbijdragen, de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de 

inkomensgaranties, de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de uitkeringen aan 

gezinnen. Voor elke hervorming wordt via een geïntegreerde belastingmodule ook het 

effect op de verschuldigde personenbelasting berekend.

MIMOSIS maakt gebruik van een steekproef van geanonimiseerde maar individuele 

administratieve gegevens, afkomstig uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale  

Bescherming van de KSZ. Dankzij deze microgegevens kan de FOD een gedetailleerde 

analyse maken van de impact van beleidsmaatregelen op het budget en de 

inkomensverdeling. 

In 2009 werd MIMOSIS gebruikt om volgende vragen te beantwoorden:

-  Wat is de mogelijke impact op het arbeidsaanbod van recente wijzigingen in de  

 werkbonus en het terugbetaalbaar belastingkrediet voor personen met een laag  

 arbeidsinkomen? 

-  In welke mate moeten de macro-economische aggregaten met bruto  

 vervangingsinkomens gereduceerd worden om netto vervangingsinkomens te  

 bekomen? 

-  Wat was de verdelingsimpact van een ruim pakket van sociale maatregelen  

 genomen gedurende de periode 2001-2009? 

-  Hoeveel bedraagt het beschikbaar inkomen van een aantal typegevallen? De  

 resultaten hiervan werden uitgedrukt als een percentage van de  

 armoedenorm. 

-  Hoe evolueren het beschikbaar inkomen en de marginale belastingvoeten van  

 een aantal typegevallen in functie van het aantal gewerkte uren? 

In 2009 werd de actualisering opgestart van de onderliggende dataset van MIMOSIS.

3.4 Mimod 

Mimod is een onderzoeksproject rond microsimulatie, gefinancierd door de POD 

Wetenschapsbeleid. Mimod wil het microsimulatiemodel MIMOSIS verder ontwikkelen 

door de resultaten ervan te vergelijken met andere bronnen en bijkomende simulaties 

uit te voeren. 
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De basisgegevens uit administratieve bronnen, die dienen als input voor MIMOSIS, 

werden vergeleken met gegevens uit de PSBH (Panel Studie van Belgische 

Huishoudens), de gezinsbudgetenquête en de Europese EU_SILC (Statistics on Income 

and Living Conditions). 

Daarnaast werden een aantal basis-simulatieresultaten van MIMOSIS vergeleken met 

deze van het Belgische luik van Euromod (het microsimulatiemodel van de EU). Hierbij 

keken we vooral naar de verschillen tussen bepaalde concepten, zoals de “at risk of 

poverty rate”, ongelijkheidsmaatstaven en het gemiddeld inkomen. 

Er werden ook drie simulaties gedaan in het kader van Mimod: 

-  berekening van een aantal aspecten van het optrekken van sociale minima tot  

 het niveau van een vooropgestelde armoedegrens; 

-  de impact van acht jaar Paars beleid op een aantal sociale indicatoren; 

-  de berekening van effectieve gemiddelde en marginale belastingvoeten.

Op 29 januari 2009 organiseerde de FOD een workshop om de resultaten van Mimod 

voor te stellen. Het rapport kan u terugvinden op onze website (http://socialsecurity.

fgov.be/docs/nl/publicaties/mimosis/ragjj138_en.pdf). 

3.5 Conferenties en studiedagen  

a) seminarie “50 jaar Belgisch tijdschrift voor sociale 
 zekerheid”

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de RSZ-wet en de 50ste verjaardag van 

het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, organiseerde de FOD op 23 september 

2009 een studiedag over de toekomst van de sociale zekerheid. 

Raadpleeg de documentatie van deze conferentie op de website van de FOD Sociale 

Zekerheid. (http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/conferenties/230909.

htm).

b) conferentie “empowerment in de ouderenzorg” 

Op welke manier kunnen ouderen, wanneer ze zorgafhankelijk worden, inspraak 

hebben bij hun verzorging? En hoe kan het beleid rekening houden met de wensen 

van de ouderen? 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen organiseerde de FOD op  

30 september 2009 in samenwerking met de FOD Volksgezondheid een conferentie 

over deze thematiek, “Empowerment in de ouderenzorg”. Hierbij werden zowel 

binnen- als buitenlandse voorbeelden besproken.

Raadpleeg de documentatie van deze conferentie op de website van de FOD Sociale 

Zekerheid. (http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/conferenties/300909.

htm).

c) studiedag “nieuwe perspectieven over gezin, levenslopen 
 en pensioenen”  

Hoe kan de sociale bescherming een antwoord bieden op de veranderende 

maatschappij en de nieuwe sociale risico’s? Hoe kan de sociale bescherming ervoor 

zorgen dat individuen de vrije keuze hebben om werk af te wisselen of te combineren 

met zorgtaken, scholing, vrijwilligerswerk,…?

Op 27 maart 2009 organiseerde de FOD een studiedag over deze thematiek: “Nieuwe 

perspectieven over gezin, levenslopen en pensioenen”.

d) seminarie “the right payment, for the right person, 
 at the right time”

Op woensdag 21 oktober 2009 organiseerden de FOD, het RIZIV (Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) een 

seminarie over de strijd tegen sociale fraude: “The right payment, for the right person, 

at the right time” (zie p. 81). 
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3.6 Memoriaal nazi-repressie   

Ook de oorlogsslachtoffers behoren tot één van de doelgroepen van onze FOD. We kennen 

immers de statuten van nationale erkentelijkheid toe aan zij die zich verdienstelijk 

hebben gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog en betalen de oorlogsslachtoffers 

pensioenen en renten uit. Aangezien het aantal oorlogsslachtoffers daalt, komt 

het accent steeds meer te liggen op het bewaren van onze oorlogsdocumenten. 

Deze documentatie vormt een waardevolle bron voor het in stand houden van de 

“nagedachtenis” aan de wereldoorlogen. Daarnaast voeren wij ook onderzoek uit. Zo 

zijn we in 2006 begonnen met het opstellen van een lijst van de slachtoffers van de 

repressie door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de eerste fase van het 

project konden we een bijna volledige lijst opmaken van de gevangenen van het Fort 

van Breendonk. In 2009 gaf het Wetenschappelijk comité zijn advies over dit project. 

In 2010 wordt deze lijst gepubliceerd in de vorm van een Gedenkboek waarin alle 

namen zijn opgenomen.

Onze FOD staat in voor het uitwerken van de reglementering voor alle takken van de 

sociale zekerheid, behalve voor de tak werkloosheid, waar de FOD Werkgelegenheid 

voor bevoegd is. Hij zorgt ook voor de interpretatie van de reglementering, zodat 

de OISZ en de sociaalverzekeringsfondsen deze op een correcte en uniforme manier 

zouden toepassen.

Daarnaast houdt onze FOD zich ook bezig met specifieke wetsprojecten, waarbij 

meerdere takken van de sociale zekerheid betrokken zijn. 

4.1 Uitwerking van de reglementering

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op reglementair 

vlak. Niet alle nieuwe reglementaire teksten zijn hierin opgenomen. 

a) Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De sociale zekerheid wordt gefinancierd door de werkgevers- en werknemersbijdragen 

en de staatstoelagen aan de RSZ. Daarnaast bestaat er ook een “alternatieve 

financiering” van de sociale zekerheid, die hoofdzakelijk bestaat uit een percentage 

van de BTW-inkomsten. 

Onze FOD werkte in 2009 veertien koninklijke besluiten uit voor de bepaling van het 

bedrag van de alternatieve financiering in verschillende domeinen: de dienstencheques, 

de startbaanovereenkomsten, de tijdelijke werkloosheid, het samenwerkingsakkoord 

op vlak van de sociale economie, het Fonds voor de sluiting van ondernemingen, 

de tewerkstellingscellen en de PWA’s (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen), 

enz.

4    reglementering
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b) kinderbijslag

-  Vanaf 1 mei 2009 werd de nieuwe evaluatieregeling voor de bijkomende  

 kinderbijslag voor kinderen met een handicap uitgebreid naar alle  

 leeftijdscategorieën. Op 7 mei 2009 verscheen hierover het KB van 26 april  

 2009 in het Belgisch Staatsblad.

 Voor het bepalen van het bedrag van de bijkomende kinderbijslag werd vroeger  

 enkel rekening gehouden met de fysieke of geestelijke ongeschiktheid van het  

 kind. In 2003 werd een nieuwe evaluatieregeling ingevoerd die zich baseert  

 op meerdere pijlers: de fysieke of mentale ongeschiktheid, de activiteit en  

 participatie van het kind en de gevolgen voor zijn familie.

 Vóór 1 mei 2009 was deze nieuwe evaluatieregeling enkel van toepassing op  

 kinderen jonger dan 16 jaar. Deze regeling is voortaan van toepassing op  

 kinderen tot 21 jaar. 

 Het KB van 12 februari 2009, bekend gemaakt in het Staatsblad op 16 maart  

 2009, paste ook de procedures en lijst aan van de pediatrische aandoeningen. 

-  Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof werd een nieuwe wet  

 opgesteld die een aantal wijzigingen aanbrengt in de wetten over de  

 kinderbijslag voor loonarbeiders en de gewaarborgde gezinsbijslag. Deze wet  

 van 30 december 2009 verscheen op 31 december 2009 in het Staatsblad. 

 De voorwaarde van een voorafgaand verblijf van het kind van vijf jaar in België  

 om recht te hebben op kinderbijslag wordt afgeschaft als het kind Belg is of  

 gelijkgesteld is met een Belgisch kind volgens de toepasselijke internationale  

 normen. 

 Er werden ook wijzigingen aangebracht op vlak van het recht op kinderbijslag in  

 geval van volle adoptie door personen van hetzelfde geslacht.

-  In bepaalde “behartenswaardige gevallen” zijn er individuele afwijkingen  

 mogelijk op de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag. Onze FOD heeft  

 nieuwe uitgangspunten voor deze afwijkingen gedefinieerd die rekening  

 houden met het inkomen van de personen die het kind opvoeden. Op termijn  

 zal de FOD via elektronische weg met de FOD Financiën gegevens uitwisselen  

 over de inkomens. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de toepassing Taxi- 

 As, het vroegere B-tax.  

-  Ten slotte werkte onze FOD aan een koninklijk besluit om de toegelaten  

 activiteiten voor jongeren met een handicap uit te breiden. De bedoeling is dat  

 zij hun bijkomende kinderbijslag kunnen behouden onder dezelfde voorwaarden  

 als een valide jongere zijn gewone kinderbijslag kan behouden.

c) arbeidsongevallen

De nieuwe bevoegdheid en de samenstelling van het Medisch-technisch Comité in het 

kader van de “zware beroepen” werden vastgelegd (KB van 23 december 2008, BS 16 

januari 2009), evenals de taak van het Technisch Comité op vlak van de preventie bij 

ondernemingen met verzwaarde risico’s (KB van 19 januari 2009, BS 9 maart 2009).

Het Medisch-technisch Comité kent de attesten toe aan werknemers met ernstige 

lichamelijke problemen die worden ontslagen, waardoor ze in aanmerking kunnen 

komen voor brugpensioen. Ze moeten wel 58 jaar of ouder zijn en minstens 35 jaar 

loontrekkende zijn geweest. 

Het Technisch Comité voor de Preventie geeft advies over het aantal ondernemingen 

waarop de forfaitaire preventiecontributie van toepassing mag zijn in verband met de 

onevenredig verzwaarde risico’s.  De ondernemingen die namelijk een onevenredig 
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verzwaard risico op arbeidsongevallen vertonen ten opzichte van de andere 

ondernemingen uit dezelfde sector, moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun 

verzekeraar. Die zal dit bedrag gebruiken voor de preventie in de onderneming in 

kwestie.

 

Daarnaast waren er enkele KB’s over de welzijnsaanpassingen van de uitkeringen op 

vlak van de arbeidsongevallen. 

Het belangrijkste KB (17 februari 2009, BS 9 maart 2009) heeft te maken met de 

uitvoering van verschillende maatregelen uit het interprofessioneel-akkoord 2009-

2010:

-  het verlengen van de maatregel voor de “niet-forfaitaire” arbeidsongevallen  

 van 6 jaar geleden (verhogingen van 2%);

-  een verhoging met 2% van alle minima;

-  een verhoging met 0,8% van alle “niet-forfaitaire” bedragen;

-  een bijkomende verhoging met 2% van alle “niet-forfaitaire” arbeidsongevallen  

 uit de periode 1994-2002. 

Daarnaast waren er KB’s die te maken hebben met de financiering van deze maatregelen. 

De arbeidsongevallen worden immers door de private verzekeringsondernemingen 

in kapitalisatie beheerd. Daardoor moest er een geschikt financieringsmechanisme 

uitgewerkt worden voor de voorgestelde aanpassingen. 

De bewijsproblematiek bij arbeidsongevallen van telewerkers en de voorwaarden 

waaronder het geadopteerde kind kan beschouwd worden als rechthebbende, werden 

vastgelegd in de wet van 6 mei 2009 (BS 19 mei 2009). Het geadopteerde kind wordt 

voortaan beschouwd als rechthebbende als de adoptieprocedure is opgestart vóór 

het overlijden van het slachtoffer van een arbeidsongeval, terwijl hij vroeger enkel 

rechthebbende kon zijn als de procedure al was afgerond.

d) Beroepsziekten

Een slachtoffer van een beroepsziekte die een blijvende lichamelijke 

arbeidsongeschiktheid heeft van minstens 50%, krijgt sinds 2009 een forfaitaire 

tussenkomst voor de verplaatsingskosten die gepaard gaan met het behandelen van 

zijn beroepsziekte (KB van 8 maart 2009, BS 17 april 2009). Dit forfaitair bedrag bedraagt 

20 euro per maand en wordt uitbetaald door het FBZ (Fonds voor de beroepsziekten). 

De voorwaarden om toegelaten te worden tot een preventieprogramma voor lage 

rugpijn voor personen die rugbelastend werk uitvoeren, werden aangevuld en 

gepreciseerd (KB van 14 april 2009, BS 8 mei 2009). De voorwaarden moeten vervuld 

zijn op het moment dat het aanvraagformulier wordt getekend door de persoon die 

zich kandidaat stelt en door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Bovendien 

betaalt het FBZ de tegemoetkomingen ten vroegste vanaf 90 dagen vóór de datum 

van de indiening van de aanvraag.

Er waren ook enkele welvaartsaanpassingen van de schadeloosstellingen op vlak van 

de beroepsziekten (KB van 31 mei 2009, BS 23 juni 2009). 

Ten slotte worden de renten van de personen met een beroepsziekte opnieuw 

verhoogd met een percentage dat overeenstemt met hun socio-economische factoren 

(hun economische capaciteit, leeftijd, scholing, …). Voorheen werd er met deze 

factoren geen rekening meer gehouden vanaf de leeftijd van 65 jaar. Voortaan wordt 

voor de berekening van de rente voor beroepsziekte vanaf 65 jaar opnieuw rekening 

gehouden met het normale verdienvermogen als gevolg van de effectieve beperking 

van de kansen op de arbeidsmarkt.
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e) pensioenen

Op vlak van pensioenen was de belangrijkste aanpassing in 2009 de verhoging van het 

minimumpensioen voor zelfstandigen.

Op 1 mei 2009 werd het minimumpensioen voor zelfstandigen een eerste keer 

opgetrokken (programmawet van 22 december 2008, BS 29 december 2008). 

Op 1 augustus 2009 werd het minimumpensioen voor zelfstandigen opnieuw verhoogd 

(KB van 13 februari 2009, BS 9 maart 2009).

f) Specifieke reglementering 

-  Crisismaatregelen werknemers

Tijdelijke maatregelen werden ingevoerd om het hoofd te bieden aan de financiële 

en economische crisis. Deze maatregelen hebben tot doel de werkgelegenheid te 

ondersteunen (wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen, BS 25 juni 2009). 

Het gaat om: 

1.  de collectieve arbeidsduurvermindering, 

2.  de individuele vermindering van de prestaties en 

3.  de collectieve schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden. 

Onze FOD ging de impact van de crisismaatregelen op de socialezekerheidsrechten van 

de werknemers na. Er werden verschillende maatregelen genomen om de negatieve 

impact op het vakantiegeld , de uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen 

en de pensioenen in te perken:

* Jaarlijkse vakantie voor bedienden

Om te vermijden dat de arbeidsduurvermindering tot een vermindering van de 

vakantierechten en het vakantiegeld zou leiden, werd het KB van 30 december 2009 

opgesteld (BS 31 december 2009).

Dit KB zorgt ervoor dat de periodes waarin het contract is opgeschort in het kader van de 

crisismaatregelen, worden gelijkgesteld met de periodes van effectieve tewerkstelling. 

Deze gelijkstelling geldt zowel voor de berekening van de duur van de vakantie als 

voor het bepalen van het enkel en het dubbel vakantiegeld van de werknemers. 

Nieuwe bedragen – 1 mei 2009

minimum voor een pensioen als alleenstaande 
of een overlevingspensioen

893,81 € per maand

minimum voor een gezinspensioen 1.178,09 € per maand

Nieuwe bedragen – 1 augustus 2009

minimum voor een pensioen als alleenstaande 
of een overlevingspensioen

920,62 € per maand

minimum voor een gezinspensioen 1.213,44 € per maand
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* Arbeidsongevallen

Om te voorkomen dat de arbeidsduurvermindering een negatieve invloed zou hebben 

op het bedrag van de arbeidsongevaluitkering, werd het KB van 31 juli 2009 opgesteld 

(BS 24 augustus 2009).

* Beroepsziekten

De impact van de crisismaatregelen op de uitkeringen voor beroepsziekten werd 

geregeld door het KB van 10 september 2009 (BS 29 september 2009). 

* Pensioenen

In geval van collectieve arbeidsduurvermindering voorziet het KB van 6 december 

2009 (BS 17 mei 2010) een gelijkschakeling voor de berekening van het pensioen. 

Voor de andere crisismaatregelen (de individuele vermindering van de prestaties en de 

collectieve schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden) was dit niet nodig, 

omdat de pensioenreglementering hiervoor al een gelijkschakeling voorziet. 

Aanvankelijk waren deze regelingen voor de socialezekerheidsrechten niet van 

toepassing op alle crisismaatregelen. Door de wet van 30 december 2009 houdende 

diverse bepalingen (BS 31 december 2009) konden deze regelingen voortaan 

toegepast worden in geval van alle crisismaatregelen. Bovendien verlengde deze wet 

de crisismaatregelen van 31 december 2009 tot 30 juni 2010.

-  Crisismaatregelen zelfstandigen

Onze FOD werkte de crisismaatregelen voor de zelfstandigen uit.

Zelfstandigen in moeilijkheden konden onder bepaalde voorwaarden aanspraak 

maken op de tijdelijke uitbreiding van de sociale verzekering in geval van 

faillissement. 

Oorspronkelijk was deze maatregel van toepassing tot en met 31 december 2009 

(wet van 19 juni 2009, BS 25 juni 2009-editie 2). De toepassingstermijn van deze 

maatregel werd voor een eerste keer verlengd tot en met 30 juni 2010 (KB van 9 

december 2009, BS 16 december 2009).

Ook de termijn voor het indienen van de aanvraag voor de faillissementsverzekering  

werd tijdelijk verlengd. Normaal gezien moet de zelfstandige de aanvraag doen 

voor het eind van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het vonnis van 

faillietverklaring werd uitgesproken. Door de wet van 19 juni 2009 (BS 25 juni 2009-

editie 2) werd deze termijn met één kwartaal verlengd. 

Deze maatregel was van toepassing op alle vonnissen van faillietverklaring 

uitgesproken tussen 1 juli 2009 en 1 januari 2010. Door het KB van 9 december 

2009 (BS 16 december 2009), werd de maatregel uitgebreid tot vonnissen van 

faillietverklaring uitgesproken tot en met 30 juni 2010. 

Zelfstandigen in hoofdberoep die als gevolg van de economische crisis liquiditeits-

problemen ondervonden, konden om uitstel vragen voor de betaling van sociale 
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bijdragen, zonder een verhoging van deze bijdragen tot gevolg. Het relanceplan van 

de federale regering van 11 december 2008 voorzag in een uitstel voor de eerste drie 

kwartalen van 2009. Deze maatregel werd uitgebreid tot en met het tweede kwartaal 

van 2010. 

-  Alternerende opleiding

De 3 gemeenschappen in België hebben de volledige bevoegdheid op vlak van de 

alternerende opleiding (een opleiding waarbij men deeltijds naar school gaat en 

deeltijds gaat werken). Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan statuten ontstaan. 

Op vraag van de FOD Werkgelegenheid werkt onze FOD aan de harmonisering van 

de socialezekerheidsreglementering voor jongeren die zo een opleiding volgen. In 

2009 voerde onze FOD een voorbereidende studie uit voor alle takken van de sociale 

zekerheid. 

-  Thematisch verlof

Onze FOD werkt samen met de NAR (Nationale Arbeidsraad) aan de harmonisering 

van de verschillende thematische verloven (moederschaps- en vaderschapsverlof, 

ouderschapsverlof, palliatief verlof,…) op vlak van de socialezekerheidsrechten die ze 

met zich meebrengen.

-  Leeftijdsdiscriminatie 

Op vraag van de Minister van Werk stelde onze FOD een inventaris op van de sociale-

zekerheidsmaatregelen waarbij leeftijd een belangrijke rol speelt. De bedoeling is om na 

te gaan of de beperkingen op vlak van de leeftijd gerechtvaardigd kunnen worden. 

-  Familieplan voor zelfstandigen

Onze FOD werkte de reglementering uit voor het “Familieplan”, dat verschillende 

maatregelen bevat om het beroeps- en gezinsleven van de zelfstandigen beter op 

elkaar af te stemmen. 

*  Een zelfstandige moeder kan vanaf 1 januari 2010 gedurende een periode van 

maximaal 24 weken haar moederschapsverlof verlengen als het kindje na de geboorte 

meer dan zeven dagen (te rekenen vanaf de geboorte) in het ziekenhuis moet blijven 

(KB van 21 februari 2010, BS 3 maart 2010).

*  Zelfstandigen die hun kind of partner begeleiden bij hun levenseinde, kunnen 

een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen voor een kwartaal zonder dat dit 

gevolgen heeft voor hun pensioen. Daarnaast komt er ook een forfaitaire uitkering 

als de beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk wordt 

onderbroken (KB van 22 januari 2010, BS 5 februari 2010 en KB van 21 februari 2010, 

BS 3 maart 2010).

*  Zelfstandigen die een kind hebben met een ernstige aandoening en minstens vier 

opeenvolgende weken hun zelfstandige activiteit onderbreken, moeten gedurende 

een kwartaal geen sociale bijdragen betalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun 

pensioen (KB van 21 februari 2010, BS 3 maart 2010 en KB van 21 februari 2010, BS 

3 maart 2010).

-  Hervorming van de berekening van de bijdragen van de zelfstandigen

In 2009 werd gewerkt aan de voorbereiding van een wetsontwerp voor de hervorming 

van de berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen. 

De bedoeling is dat de bijdragen van zelfstandigen gedurende gans hun loopbaan, 

en niet enkel bij de opstart van hun activiteit, berekend worden op basis van de 

inkomsten van hetzelfde jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn. Momenteel 

worden de bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar dat eraan 

voorafgaat. 

De zelfstandige zal elk jaar een voorlopige bijdrage moeten betalen op basis van 
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een bedrag dat zo dicht mogelijk aansluit bij de werkelijke inkomsten. Deze bijdrage 

wordt geregulariseerd van zodra de definitieve inkomsten gekend zijn via de AOIF 

(Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit) van de Federale 

Overheidsdienst Financiën.

Om de zelfstandigen aan te zetten zo snel mogelijk hun sociale bijdragen te betalen, 

zou er een systeem van bonificaties en interesten worden ingevoerd.

De werkzaamheden worden verdergezet in 2010.

4.2 Interpretatie van de reglementering

Onze FOD staat in voor de interpretatie van de reglementering, zodat de OISZ, de 

sociaal inspecteurs, de kinderbijslagfondsen en de sociaalverzekeringsfondsen deze 

op een correcte en uniforme manier zouden toepassen. Hij doet dit door nota’s en 

ministeriële omzendbrieven op te stellen, een antwoord te geven op parlementaire 

vragen en vragen van de beleidscellen,…

4.3 Platform “Reglementering”

Het platform “Reglementering” is een overlegplatform tussen de FOD Sociale 

Zekerheid, de sociaalverzekeringsfondsen en de RSVZ over de reglementaire projecten 

en omzendbrieven rond de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Onze FOD is ook 

voorzitter van dit platform. 

In 2009 was één van de belangrijke projecten van dit samenwerkingsplatform de 

aanpassing van het statuut van de vennootschapsmandatarissen (aanpassing van 

artikel 3 van KB nr. 38 van 27 juli 1967 en van artikel 2 van het KB van 19 december 

1967). Als een  vennootschapsmandataris de kosteloosheid van zijn mandaat in feite 

en in rechte kan aantonen, dan zijn voortaan de vermoedens weerlegbaar dat hij 

onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Met andere woorden: hij 

krijgt het recht om te bewijzen dat hij niet onderworpen is aan het sociaal statuut. 

Deze aanpassing volgde uit het Hubertus-arrest (nr. 176/2004) van 3 november 2004 

van het Grondwettelijk Hof en verschillende veroordelingen van arbeidsrechtbanken 

en -hoven. 

4.4 Geschillen op nationaal niveau

Onze FOD neemt namens de Belgische Staat alle zaken ten laste die bij de Raad 

van State, het Grondwettelijk Hof en de burgerlijke rechtbanken aanhangig worden 

gemaakt en waarbij de Staat aansprakelijk wordt gesteld, en dat voor alle takken van 

de sociale zekerheid (behalve de werkloosheidsreglementering). Onze FOD ziet toe 

op de naleving van de procedureregels en werkt mee de juridische argumentatie uit. 

Hij wijst de bevoegde autoriteiten op de gevaren die een beroep met zich mee kan 

brengen, zodat ze snel corrigerende maatregelen kunnen nemen.

In 2009 waren er opmerkelijk veel arresten: 17 van het Grondwettelijk Hof en 39 

van de Raad van State. Bij de Raad van State ging het meestal om dossiers over de 

terugbetaling van farmaceutische specialiteiten.

Enkele belangrijke beroepen en uitspraken: 

-  Zaak 4492: vrijstellingen op de gewaarborgde gezinsbijslag voor buitenlandse  

 aanvragers

Personen die onder de toepassing vallen van de Europese coördinatieverordening 

1408/71 en die toegelaten of gemachtigd zijn om in België te verblijven of er zich te 

vestigen, kunnen enkel aanspraak maken op de gewaarborgde gezinsbijslag als ze al 

vijf jaar werkelijk en ononderbroken in België verblijven. Deze voorwaarde is zelfs van 

toepassing wanneer het kind dat ze ten laste hebben Belg is en in België verblijft. Het 

Grondwettelijk Hof stelde vast dat deze wettelijke bepaling (artikel 1, zesde lid, van de 

wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag) een schending is 

van artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
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-   Zaak 4530: termijn om bij een arbeidsongeval de beslissing tot genezen- 

 verklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid te betwisten

Werknemers uit de privésector die een arbeidsongeval hebben gehad, krijgen een 

vaste termijn van drie jaar om de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 

arbeidsongeschiktheid aan te vechten. Wie in de overheidssector werkt en een 

arbeidsongeval heeft gehad, krijgt ook een termijn van drie jaar om deze beslissing te 

betwisten, maar hier gaat het niet om een vaste termijn.

Het Grondwettelijke Hof heeft dit erkend als een ongelijke behandeling. Ze stelde 

vast dat artikel 72, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, een 

schending is van artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

-  Zaak 4535: heffingen voor farmaceutische bedrijven bij overschrijding globaal  

 budget

Er werd een zaak aanhangig gemaakt bij het Grondwettelijk Hof over de heffingen 

die de farmaceutische bedrijven moeten betalen als het globaal budget van de  

gezondheidszorgverzekering voor farmaceutische specialiteiten wordt overschreden 

(deze heffingen dienen ter financiering van de gezondheidszorgverzekering). Het gaat 

om artikel 191, eerste lid, 14°, 15°quater tot 15°septies en 15°nonies, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

Het Hof stelde vast dat er hierbij geen inbreuk is op artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

omdat de heffingen van toepassing zijn op bedrijven die geneesmiddelen uit andere 

landen invoeren.

-   Zaak 4610: terugvordering onterecht uitbetaalde kinderbijslagen

De kinderbijslaginstellingen kunnen gedurende een jaar de kinderbijslag terugvorderen 

die zij door hun eigen vergissing ten onrechte hebben uitbetaald, op voorwaarde dat 

de betrokken persoon niet wist of niet moest weten dat hij geen recht (meer) had op 

deze kinderbijslag. Deze bepaling staat echter haaks op artikel 17 van het Handvest 

van de sociaal verzekerde, dat stelt dat de sociaal verzekerde niets moet terugbetalen 

als hij door een vergissing van de instelling ten onrechte uitkeringen heeft gekregen 

en hij niet wist of niet moest weten dat hij er geen recht op had. 

Omdat er een verschil in behandeling was met de sociaal verzekerden die zich wel 

kunnen beroepen op artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde, stelde het 

Grondwettelijk Hof vast dat artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag 

voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939 (vervangen bij artikel 35 

van de programmawet van 20 juli 2006), een schending is van artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet.
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Bij het Grondwettelijk Hof werd een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen de 

wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-

platform, omdat deze onder andere de persoonlijke levenssfeer in het gedrang zou 

brengen. Deze zaak werd aanhangig gemaakt (zaak 4684) en leidde in 2010 tot een 

arrest. Het Grondwettelijk Hof stelde vast dat er geen sprake was van een schending 

van de Grondwet.

Op 31 december 2009 waren er:

-  38 beroepen hangende bij de Raad van State (vijf ingediend in 2009, waarvan  

 één is afgesloten);

-  14 beroepen hangende bij het Grondwettelijk Hof (13 dossiers ingediend in  

 2009, waarvan drie zijn afgesloten); 

-  54 dossiers hangende bij de burgerlijke rechtbanken (negen dossiers ingediend  

 in 2009, waarvan drie zijn afgesloten). 

4.5 Geschillen op Europees niveau

Onze FOD is ook betrokken bij geschillen op Europees niveau. Hij staat in voor de 

opvolging van de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie. Hij volgt 

ook de procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op en 

de prejudiciële vragen die aan het Hof worden gericht. 

Daarnaast volgt onze FOD rechtszaken op waarbij andere Europese lidstaten zijn 

betrokken en komt hierbij soms ook tussen om het Belgische socialezekerheidssysteem 

te verdedigen.

4.6 Beroepen tegen de beslissingen van de CVB

Zelfstandigen die zich in een “staat van behoefte” bevinden of in een “toestand die 

de staat van behoefte benadert”, kunnen door de Commissie voor Vrijstelling van 

Bijdragen volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de verplichting om sociale-

zekerheidsbijdragen te betalen. Zelfstandigen die niet akkoord zijn met de beslissingen 

van deze commissie, kunnen beroep indienen bij de Raad van State. Onze FOD stelt de 

memories van antwoord op namens de Belgische Staat om hierin het standpunt van 

de overheid uiteen te zetten.

Anderzijds behandelt onze FOD ook de vragen van de zelfstandigen over de inhoud van 

de beslissingen van de Commissie en de aanvragen tot verbetering van de beslissingen 

met verborgen vormelijke of inhoudelijke fouten.

4.7 Beroepen tegen beslissingen van 
 de provinciale registratiecommissies 

Als aannemers niet voldoen aan de registratievoorwaarden, riskeren ze geschrapt te 

worden door de provinciale registratiecommissie voor aannemers. Het gaat hier vooral 

om aannemers-werkgevers die achter zijn met het betalen van de bijdragen aan de 

RSZ, die geen afbetalingsplan hebben gekregen of dit niet hebben nageleefd, of die 

zware en herhaaldelijke inbreuken hebben gepleegd.

Onze FOD volgt de gerechtelijke procedures op tegen beslissingen van de provinciale 

registratiecommissies waarvan hij voorzitter is (Limburg, Henegouwen en Oost-

Vlaanderen). De FOD neemt hierbij ook de advocaat- en gerechtskosten op zich. 



5    Financiële consoliDatie

5.1 Subsidies aan de sociale zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de 

vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de sociale zekerheid. We geven de 

betaaldata door aan de bevoegde instanties (thesaurie, OISZ) en betalen de dotaties, 

en dit binnen de opgelegde termijnen. 

Op p. 101 kan u een gedetailleerd overzicht terugvinden van de subsidies, toelagen en 

tegemoetkomingen. 

5.2 Commissie voor de normalisatie 

De Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de instellingen van 

openbaar nut van de sociale zekerheid maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid. 

Haar belangrijkste opdracht is de implementatie van de boekhoudkundige regels en 

methodes voor de OISZ, in overleg met het College van administrateurs-generaal van 

de OISZ. Dit maakt het onder andere mogelijk om de verrichtingen uniform te boeken 

en de boekhoudkundige en economische resultaten van alle takken van de sociale 

zekerheid op te maken. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de toezichthoudende ministers en van de minister die bevoegd is voor begroting, 

afgevaardigden van alle OISZ en van de instellingen van openbaar nut voor sociale 

zekerheid, de Inspecteur van Financiën bij de FOD Sociale Zekerheid en het Rekenhof.

De resultaten van de Commissie voor de normalisatie vertalen zich hoofdzakelijk in 

omzendbrieven over de boekhoudkundige regels die van toepassing zijn voor de OISZ 

en de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid.

In 2009 werd het boekhoudplan van de instellingen van openbaar nut van de sociale 

zekerheid aangepast aan de hedendaagse normen. Zo werden de niet-gebruikte 

rekeningen in de economische boekhouding geschrapt. De Commissie bereidde ook 

de aanpassing van de terminologie voor de begrotingsrekeningen voor, evenals de 

opstelling van een correspondentietabel tussen de begrotingsrekeningen en de ermee 

samenhangende economische rekeningen.

Het boekhoudplan van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 

werd bovendien aangepast aan de organisatorische veranderingen (integratie van de 

Pool der Zeelieden in de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, wijzigingen aan het 

Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging,…).

5.3 Uitwerking begroting zelfstandigen

De FOD werkt mee aan de uitwerking van de begroting voor de sociale zekerheid van 

de zelfstandigen. 

We bepalen ook elk jaar de elementen die nodig zijn voor de berekening van de 

sociale bijdragen die de verschillende categorieën van zelfstandigen verschuldigd zijn 

voor het volgende jaar.
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5.4 Controle begrotingen en rekeningen OISZ 

De begrotingen en de rekeningen van de OISZ worden door onze FOD gecontroleerd 

om ze ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichthoudende minister(s). De 

behandeling van de opmerkingen van het Rekenhof aan de minister(s) wordt door de 

FOD gecoördineerd.

Daarnaast voeren we de consolidatie uit van de financiële gegevens (ontvangsten en 

uitgaven) die maandelijks worden doorgegeven aan de Commissie Financiën bij de 

RSZ.

5.5 Bevestigingsbrief Instituut van 
 de Bedrijfsrevisoren

Tijdens de tweede helft van 2009 werd er, in beperkte kring, verder overleg gepleegd 

tussen enerzijds het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) en anderzijds het College van 

de OISZ en de FOD Sociale Zekerheid met betrekking tot het model van bevestigingsbrief. 

Op 15 december 2006 maakte de Raad van het IBR de ondertekening van een 

dergelijke brief door de bestuurders van de instellingen die door revisoren worden 

gecontroleerd, verplicht. De bevestigingsbrief herinnert aan de verantwoordelijkheden 

van de leidende ambtenaren bij de opmaak van de jaarrekeningen en moet door deze 

leidende ambtenaren worden ondertekend alvorens de revisor de jaarrekeningen kan 

goedkeuren. 

 

Op 30 november 2009 kwamen de verschillende delegaties tot een akkoord met 

betrekking tot een briefmodel dat afgestemd is op de specifieke situatie en regelgeving 

van de OISZ. Dit model moet nog worden goedgekeurd door de instanties van het IBR 

en van het College van de OISZ alvorens het in de praktijk kan worden gebruikt. Die 

goedkeuring zou er moeten komen in de eerste helft van 2010.

5.6 Geconsolideerde rekeningen van 
 de sociale zekerheid

De FOD maakt de geconsolideerde economische rekeningen van de sociale zekerheid op 

voor het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De geconsolideerde rekeningen 

geven een volledig overzicht van de economische situatie en de vermogenstoestand 

van de sociale zekerheid in haar geheel. Hierdoor kunnen ze dienen voor beleidsmatig 

onderzoek en wetenschappelijke studies.

Deze rekeningen omvatten de regeling voor werknemers, de regeling voor 

zelfstandigen, de regelingen voor sociale bijstand, de regelingen voor vrijwillige en 

aanvullende verzekering, de regeling van de overzeese sociale zekerheid en het 

stelsel van de jaarlijkse vakantie.

De gegevens dienen als input voor de nationale rekeningen van België en voor de 

statistieken over de sociale bescherming van verschillende internationale instellingen 

(Eurostat, OESO en de Internationale Arbeidsorganisatie). De geconsolideerde tabel 

van de balansen, die een onderdeel vormt van de geconsolideerde rekeningen, wordt 

bovendien gebruikt door de Commissie voor de Inventaris van het Patrimonium van 

de Staat.

5.7 Publicaties

-  Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over 

 de sociale bescherming in België

 Het Vade Mecum word jaarlijks door onze FOD gepubliceerd. Het omvat  

een samenvattend overzicht van de sociale bescherming (het stelsel van de 

werknemers, van de zelfstandigen en van de overzeese sociale zekerheid, de  



prestaties voor sociale bijstand, de overheidspensioenen en de overdrachten  

aan huishoudens).

U kan het document downloaden op onze website

(http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/ 

vademecum-financiele-statistische-gegevens-sociale-bescherming-belgie. 

htm).

-  Brochure “De sociale zekerheid in een oogopslag: Kerncijfers 2008”

Deze brochure behandelt de belangrijkste financiële gegevens over de ontvangsten 

en uitgaven van de sociale zekerheid. Daarnaast komen de voornaamste 

domeinen van de sociale zekerheid aan bod: geneeskundige verzorging, 

arbeidsongeschiktheid, het verlies en niet vinden van werk, de arbeidsmarktpolitiek 

en werkgelegenheidsbeleid, ouderdom, overleving en het hebben van een gezin. 

Deze brochure zal voortaan jaarlijks aangepast worden.

U kan de brochure downloaden op onze website

(http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/brochure-kerncijfers-2010- 

nl.pdf)

-  Berichten over de indexaanpassingen en wijzigingen buiten index van de  

   bedragen van bepaalde sociale uitkeringen in het Belgisch Staatsblad

 Een overzicht kan u terugvinden op onze website (http://www.socialsecurity. 

 fgov.be/nl/nieuws-publicaties/wetgeving/bedragen/indexatie-bedragen- 

 uitkeringen.htm)

-  Hoofdstuk over de stelsels van sociale bescherming in de Algemene Toe- 

  lichting bij de begroting (document dat bij het Parlement wordt ingediend na 

  elk groot begrotingsconclaaf).

6.1 Werkgroep “Verzekerbaarheid”

De FOD neemt deel aan de werkgroep “Verzekerbaarheid” bij het RIZIV. Deze 

bereidt de KB’s voor op vlak van het openen van het recht op de tegemoetkoming 

voor geneeskundige verzorging. Wij geven vooral advies en gaan de impact van de 

maatregelen op de ziekteverzekering na. 

6    Deelname aan nationale  
 raDen, comités,… 
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6.2 Werkgroep “Omnisectoriële impact” 

Op vraag van het Coördinatiecomité van de KSZ, richtte de FOD de werkgroep 

“Omnisectoriële impact” op. Deze werkgroep gaat de impact na van aanpassingen 

van bepaalde sociale uitkeringen op andere uitkeringen van de sociale zekerheid of 

bijstand. In eerste instantie zouden we de verbanden op reglementair niveau in kaart 

brengen. Vervolgens zullen er meer kwantitatieve aspecten onderzocht worden.

De werkgroep bestaat uit experts van verschillende administraties en instellingen van 

de sociale zekerheid.

6.3 Uniek loket voor chronisch zieken 

In het kader van het plan voor chronisch zieken van de Minister van Sociale Zaken zal 

er een uniek loket voor chronisch zieken komen. De ziekenfondsen zouden het eerste 

aanspreekpunt worden voor al hun vragen. 

De FOD neemt deel aan de werkgroep die dit project coördineert.

6.4 Raadgevend comité voor de pensioensector

Het Raadgevend comité voor de pensioensector is een adviesorgaan opgericht bij de 

Minister bevoegd voor Pensioenen. Het Comité heeft de volgende taken:

-  op eigen initiatief of op vraag van de Minister bevoegd voor Pensioenen  

 adviezen uitbrengen 

-  jaarlijks de beleidsverklaring van deze Minister bespreken 

-  de kwaliteit evalueren van de dienstverlening door de pensioenadministraties  

 ten behoeve van de gepensioneerden 

De FOD staat in voor het secretariaat van het Raadgevend comité voor de pensioensector. 

We organiseren de vergaderingen van het bureau en de plenaire vergaderingen.

 

Op termijn zal dit Comité vervangen worden door de Federale adviesraad voor ouderen 

opgericht door de wet van 8 maart 2007, gewijzigd door de wet van 18 december 

2009. Het invoeren van de Federale Adviesraad vereist echter nog de goedkeuring van 

een koninklijk besluit dat de samenstelling en de werking van de Raad bepaalt. Dit kb 

is bijna beëindigd.

6.5 Nationale Hoge Raad voor Personen met 
 een Handicap

De doelstelling van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) 

is het bevorderen van een algemeen samenhangend beleid en van een efficiënte 

samenwerking tussen de verschillende instanties die bevoegd zijn voor personen met 

een handicap en de privé-initiatieven.

De NHRPH is administratief verbonden aan de FOD, die instaat voor het secretariaat 

ervan. 

De NHRPH onderzoekt alle onderwerpen die te maken hebben met personen met een 

handicap en die tot de federale bevoegdheid behoren. De Raad mag hierover, op eigen 

initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, adviezen geven of voorstellen 

doen. Hij doet dit onder meer om de wetten en de reglementering te rationaliseren en 

te coördineren. In 2009 gaf de NHRPH 31 adviezen.  

De Staatssecretaris die bevoegd is voor de tegemoetkomingen aan personen met 

een handicap moet het advies van de NHRPH vragen voor elk ontwerp van koninklijk 

besluit. 
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Naast alles wat met de uitkeringen en de medische evaluatie heeft te maken, houdt 

de NHRPH zich ook bezig met andere thema’s: toegankelijkheid (van gebouwen, 

geldautomaten,…), mobiliteit (NMBS, parkeermogelijkheden,…), de juridische 

bescherming van personen met een handicap, het werkgelegenheidsfonds, de 

gevolgen van de economische crisis, de fiscale aftrek en de toepassing van het 

Verdrag van de VN inzake de rechten van personen met een handicap. De Raad is ook 

actief in verschillende werkgroepen: de technische raad voor rolstoelen bij het RIZIV, 

de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap bij 

het federaal openbaar ambt, de werkgroep NMBS, de werkgroep Personen met een 

beperkte mobiliteit (PBM) opgericht door de Brussels International Airport, enz.

6.6 Hoge Raad voor Vrijwilligers 

De FOD staat in voor het secretariaat van de Hoge raad voor vrijwilligers (HRV). De 

HRV geeft op eigen initiatief, of op verzoek van de bevoegde ministers, adviezen over 

wetsvoorstellen. Zo gaf hij in 2009 advies over de verlofregeling en de regeling voor 

vreemdelingen. Hij kon er ook voor zorgen dat 2011 werd uitgeroepen tot het Europees 

jaar van de vrijwilliger.

Verder geeft de HRV ook informatie aan vrijwilligers en organisaties over hun rechten 

en verplichtingen.

6.7 Adviesraad voor de tewerkstelling 
 van buitenlandse werknemers

Onze FOD neemt deel aan de vergaderingen van de Adviesraad voor de tewerkstelling 

van buitenlandse werknemers, die wordt voorgezeten door de FOD Werkgelegenheid 

en waarin verschillende overheden zetelen. Deze raad komt samen wanneer er een 

advies moet worden uitgebracht over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 

Deze vragen om advies gaan vooral uit van parlementsleden of andere overheden. Het 

gaat bijvoorbeeld over de voorwaarden tot het toekennen van de arbeidsvergunning 

en de arbeidskaarten aan bepaalde groepen van werknemers.

6.8 Nationale werkgroep “Partnership for health”

Onze FOD vertegenwoordigt de sociale zekerheid in de nationale werkgroep 

“Partnership for health” die wordt geleid door het NIS (Nationaal Instituut voor de 

Statistiek). Deze werkgroep is opgericht om de aanlevering van gezondheidsstatistieken 

door de betrokken Belgische administraties aan Eurostat en de Europese Unie, voor te 

bereiden.

Het door Eurostat opgezette “Partnership for Health” staat in voor de ontwikkeling 

van het programma dat de Europese Commissie wil oprichten inzake statistieken rond 

volksgezondheid en arbeidsveiligheid, in uitvoering van Verordening nr. 1338/2008 

betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid 

en veiligheid op het werk. In de loop van 2009 werkten de verschillende werkgroepen 

die onder dit Partnership werden opgericht, aan het opstellen van de uitvoerings-

verordeningen.

Onze FOD nam deel aan een workshop rond de ontwikkeling van de 

gezondheidsrekeningen in het kader van de afspraken die werden gemaakt tussen 

Eurostat, de OESO en de WHO rond het gebruik van gemeenschappelijke definities en 

vragenlijsten. 



Onze FOD biedt bepaalde sociale groepen verschillende diensten aan: toekennen 

van specifieke uitkeringen, afleveren van attesten voor fiscale en sociale voordelen, 

informeren over de reglementering, behandelen van klachten,...

Op het vlak van dienstverlening stellen wij toegankelijkheid en een professionele 

interactie met de klanten voorop. Daarnaast streven wij naar een gelijke behandeling 

van al onze klanten.  

In dit deel over dienstverlening kan u een overzicht vinden van onze doelgroepen 

en de diensten die wij hen aanbieden.

dIenstverLenInG
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1.1 Uitbetaling van tegemoetkomingen

a) inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

De IVT (Inkomensvervangende Tegemoetkoming) wordt toegekend aan personen met 

een handicap die omwille van hun psychische of lichamelijke toestand een beperkt 

vermogen hebben om te werken, en dus minder kunnen verdienen dan een gezond 

persoon. 

De IT (integratietegemoetkoming) wordt toegekend aan personen met een handicap 

die omwille van een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten 

hebben. 

De IVT en de IT richten zich tot de leeftijdsgroep van 21 tot 64 jaar. 

Wie aanspraak wil maken op een IVT of IT, moet eerst een onderzoek laten uitvoeren 

in één van onze medische centra. Hierbij worden de gevolgen van de handicap voor 

het dagelijks leven geëvalueerd door een arts. 

Het bedrag van de tegemoetkomingen hangt af van de inkomsten van de persoon met 

een handicap en van zijn gezinssituatie. 

De tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden aangevraagd bij 

het gemeentebestuur, dat hiervoor gebruik maakt van het elektronisch platform 

Communit-e. Personen met een handicap die deze tegemoetkomingen ontvangen, 

behoren tot het stelsel “niet-bejaarden” en blijven in dit stelsel, zelfs nadat ze de 

leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

2009 verschil tegenover 2008

aantal inkomende dossiers 70.852 + 1,9%

aantal uitgaande dossiers 75.988 + 28,4%

aantal dossiers in behandeling 
op 31/12

49.845 - 9,1%

gemiddelde jaarlijkse 
onderzoekstermijn

11,1 maanden + 3,7%

aantal afgehandelde medische 
expertises IvT-IT  

44.196 + 4,6%

aantal rechthebbenden 
op 31/12

152.694 + 6,8%

Bedrag van de tegemoet- 
komingen 
(zonder achterstallen)

1.082,3 miljoen € + 6,8%

Bedrag gemiddelde 
maandtegemoetkoming

611 € + 0,7%

1    personen met een hanDicap

Cijfergegevens inkomensvervangende en integratietegemoetkoming
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Het aantal inkomende dossiers voor de inkomensvervangende en de 

integratietegemoetkoming bedraagt voor 2009 70.852. Dit is exclusief de herzieningen 

die om de vijf jaar automatisch worden doorgevoerd. Hiervan zijn 54% nieuwe 

aanvragen en 27% aanvragen tot herziening. In beide gevallen gebeurt dit op initiatief 

van de persoon met een handicap. De ambtshalve herzieningen (op initiatief van onze 

FOD) maken 19% uit van de inkomende dossiers. 

In 2009 waren er 75.988 uitgaande dossiers (de vijfjaarlijkse herzieningen niet 

meegerekend), waarvan 44% een gunstige beoordeling hebben gekregen. 

In 2008 werd het centrum dat de dossiers afhandelt, grondig geherstructureerd. Ook de 

processen werden herzien om de dossiers efficiënter te kunnen verwerken. Als gevolg 

daarvan namen het aantal dossiers in behandeling en de behandelingstermijnen 

tijdelijk toe. 

In 2009 zien we dat deze herstructurering zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is 

een hogere productiviteit en het saldo aan te behandelen dossiers is gedaald. De 

gemiddelde onderzoekstermijn ligt hoger dan in 2008, maar dit komt omdat in 2009 

zoveel mogelijk oude dossiers werden afgehandeld om de achterstand in te halen. 

Voor de toekenning van de IT/IVT zijn 44.047 medische expertises uitgevoerd of 31,7% 

van het geheel aan expertises. De gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn hiervoor 

bedraagt 3,4 maanden.

b) tegemoetkoming voor hulp aan Bejaarden

De THAB (Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden) wordt toegekend aan personen 

met een handicap van 65 jaar of ouder die omwille van een vermindering van de 

zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben.

Als een gerechtigde op een IVT/IT een aanvraag voor een THAB indient, wordt eerst 

gekeken welke tegemoetkoming uiteindelijk het voordeligst is voor deze persoon.

Wie aanspraak wil maken op een THAB, moet eerst een onderzoek laten uitvoeren in 

één van onze medische centra. Hierbij worden de gevolgen van de handicap voor het 

dagelijks leven geëvalueerd. 

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de inkomsten van de persoon met 

een handicap en van zijn gezinssituatie. 

2009 verschil tegenover 2008

aantal inkomende dossiers 70.600 + 2,6%

aantal uitgaande dossiers 81.753 + 34,1%

aantal dossiers in behandeling 

op 31/12
38.713 - 22,2%

gemiddelde jaarlijkse 

onderzoekstermijn
8,8 maanden + 1,1%

aantal afgehandelde 

medische expertises THaB  
52.828 + 1,2%

aantal rechthebbenden 

op 31/12
138.626 + 6,3%

Bedrag van 

de tegemoetkomingen 

(zonder achterstallen)

431,6 miljoen € + 3,7%

Bedrag gemiddelde 

maandtegemoetkoming
270 € - 1,5%

Cijfergegevens Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden
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In 2009 waren er 70.600 inkomende dossiers voor de THAB, waarvan 56% nieuwe 

aanvragen, 26% aanvragen tot herziening en 18% ambtshalve herzieningen op 

initiatief van onze FOD. 

In 2009 waren er 81.753 uitgaande dossiers voor de THAB, waarvan 53% een gunstige 

beoordeling kregen. 

Omwille van de herstructurering van het verwerkingsproces van de dossiers, zien we 

ook hier een stijging van het aantal uitgaande dossiers en een daling van het saldo 

aan te behandelen dossiers.

Voor de THAB zijn er 52.828 medische expertises uitgevoerd of 38% van het geheel 

aan expertises. De gemiddelde jaarlijkse onderzoektermijn hiervoor bedraagt 2,5 

maanden.

c) elektronische uitwisseling gegevens

Onze FOD wisselt via Taxi-AS op een elektronische manier gegevens uit met 

andere instanties, zodat de burger zelf zo weinig mogelijk gegevens aan ons moet 

doorgeven. 

Om bij aanvragen voor de IT/IVT de inkomsten na te gaan van de persoon met een 

handicap en zijn eventuele partner, wisselt onze FOD sinds 2008 gegevens uit met de 

FOD Financiën. Hierdoor wordt de verwerkingsprocedure van de aanvragen aanzienlijk 

verminderd. 

Sinds 2009 wordt Taxi-AS ook gebruikt bij aanvragen voor de THAB.

1.2 Erkenningen voor Bijkomende Kinderbijslag

Op federaal niveau bestaat een bijkomende bijslag voor zieke kinderen en kinderen 

met een handicap. Deze bijslag wordt uitbetaald door de kinderbijslagfondsen.

Op vraag van de kinderbijslagfondsen voeren onze regionale centra de medische 

onderzoeken uit en leveren ze de nodige attesten af. 

In 2009 zijn er 23.132 medische expertises afgehandeld, dat is 9,1% meer dan vorig 

jaar. De gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn voor deze expertises is dezelfde als 

in 2008, namelijk 3,1 maanden.

Sinds 2009 verloopt de uitwisseling van gegevens tussen onze FOD en de 

kinderbijslagfondsen via Handichild, een elektronisch platform. Via Handichild dienen 

de kinderbijslagfondsen hun aanvraag voor de bijkomende bijslag in en stuurt onze 

FOD het resultaat van de expertise terug naar het kinderbijslagfonds. Wij stellen ook de 

papieren attesten op om de ouders op de hoogte te brengen van het resultaat van hun 

aanvraag. Deze attesten hebben een barcode, waardoor ze automatisch gekoppeld 

worden aan het juiste dossier. 

In 2009 werden er 30.000 dossiers behandeld via Handichild.

Momenteel gebeurt de elektronische uitwisseling van aanvragen uitsluitend voor 

kinderen die opgenomen zijn in het kadaster van de kinderbijslag (CADAF). De 

kinderbijslagfondsen van zelfstandigen zijn hier nog niet in opgenomen. De aanvragen 

via deze fondsen gebeuren nog volgens de papieren procedure.
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1.3 Parkeer- en verminderingskaarten

Op basis van een geldig medisch attest of na een gunstige medische expertise door 

één van onze centra voor medische expertise, levert onze FOD parkeerkaarten en 

nationale verminderingskaarten op het openbaar vervoer af. 

Terwijl het aantal uitgereikte parkeerkaarten blijft stijgen, stellen we een omgekeerde 

trend vast bij de verminderingskaarten op het openbaar vervoer. 

1.4 Erkenningen voor fiscale en sociale maatregelen 

De resultaten van de medische expertise worden via een algemeen attest meegedeeld 

aan de persoon met een handicap. Met dit attest kan hij op bepaalde voorwaarden 

sociale en/of fiscale voordelen krijgen. 

In maart 2009 ontvingen 265.000 rechthebbenden het attest “sociaal tarief gas en 

elektriciteit”.

Onze FOD stuurde ook een attest naar personen met een handicap die niet automatisch 

de vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging en de bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage in Vlaanderen konden krijgen.

Met dit attest konden deze personen een vrijstelling van de saneringsbijdrage 

aanvragen. In 2009 waren er ongeveer 176.000 rechthebbenden op deze maatregel, 

waarvan er 156.000 automatisch vrijgesteld werden. Dankzij de uitwisseling van 

gegevens via de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), konden onze FOD, de 

watermaatschappijen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) deze vrijstellingen 

snel toekennen.

2009 verschil tegenover 2008

aantal uitgereikte parkeerkaarten 55.070 + 9,6%

aantal uitgereikte verminderings-
kaarten op het openbaar vervoer

997 - 21,2%

aantal parkeerkaarten in omloop 
op 31/12

307.053 + 8,3%

2009 verschil tegenover 2008

aantal afgehandelde medische 
expertises enkel voor attesten  

19.041 + 1,2%

aantal personen met een 
medische erkenning op 31/12  

536.907 + 4,3%

Cijfergegevens parkeer- en verminderingskaarten

Cijfergegevens medische expertises enkel voor attesten
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1.5 Beroepen tegen beslissingen

In 2009 werden 3.221 beroepen ingediend tegen medische beslissingen en/of 

administratieve beslissingen over aanvragen van personen met een handicap.

Hoewel het aantal beslissingen is gestegen, bedroeg de verhouding van de beroepen 

tot het totaal aantal beslissingen 2,1%, het laagste cijfer sinds 2000. 

Er zijn relatief weinig hogere beroepen bij de arbeidshoven en deze gaan niet altijd 

over de grond van het geding, maar over kosten, vergissingen in de vonnissen of 

provisies,… 

Bij 47% van de gerechtelijke procedures wordt onze beslissing bevestigd, in 53% van 

de gevallen wordt deze gewijzigd. 

1.6 Verbetering medische centra

In 2009 voerde onze FOD een onderzoek uit om de werking van de centra voor 

medische expertise te verbeteren (“Qualymed”). In 2010 zullen naar aanleiding van 

dit onderzoek drie projecten van start gaan:

- opzetten van een kennisbeheersysteem dat onze dokters moet ondersteunen  

 bij het evalueren van de handicap;

- ontwikkelen van een structuur om de kwaliteit van de medische beslissingen te  

 sturen en te verbeteren;

- invoeren van nieuwe administratieve procedures om de dagelijkse werking van  

 de medische centra te verbeteren.

1.7 Contact met personen met een handicap

a) contact center

Personen met een handicap kunnen met al hun vragen terecht bij het Contact Center 

van onze FOD. Als het Contact Center een vraag krijgt waarvoor een grondige kennis 

van de dossiers nodig is, neemt het contact op met de dossierbeheerders, die de 

tweede lijn vormen.

2009 verschil tegenover 2008

aantal ontvangen telefoonoproepen 533.169 + 43,3%

aantal beantwoorde 
telefoonoproepen

223.635 - 18,9%

Service factor1 11,68% - 57,7%

1 het percentage oproepen waarbij binnen de 30 seconden een persoonlijk gesprek werd begonnen

Cijfergegevens Contact Center
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In 2009 kreeg het Contact Center 533.169 oproepen, een stijging van maar liefst 43,3% 

tegenover 2008. Vooral in het begin van 2009 kreeg het Contact Center opvallend veel 

oproepen. Omwille van de verhuis van onze FOD naar de Finance Tower waren we 

immers niet bereikbaar van eind december 2008 tot begin januari 2009. Er belden ook 

veel personen die vragen hadden over de verhuis. 

Het personeelsbestand is niet verhoudingsgewijs gestegen met het aantal oproepen, 

wat de lage service factor verklaart (het percentage oproepen waarbij binnen de 30 

seconden een persoonlijk gesprek werd begonnen). Daarnaast waren er ook technische 

problemen.

b) maatschappelijk assistenten

Onze FOD heeft 21 maatschappelijk assistenten in dienst die personen met een handicap 

informeren over hun rechten en de stand van zaken van hun dossier. Ze verwijzen hen 

door naar de bevoegde instanties. De maatschappelijk assistenten houden dagelijks 

permanenties in Brussel en één keer per maand in een honderdtal gemeenten over 

heel België. Indien nodig gaan de maatschappelijk assistenten ook op huisbezoek.

Daarnaast voeren de maatschappelijk assistenten ook sociale onderzoeken uit naar 

de inkomsten en uitgaven van personen met een handicap. Hiervoor hebben ze 

regelmatig contact met de plaatselijke diensten voor maatschappelijk welzijn en stellen 

ze de Commissie voor sociaal hulpbetoon in staat om een gefundeerd voorstel voor te 

leggen aan de minister over het al dan niet terugvorderen van betaalde bedragen.

c) klantendienst

De klantendienst heeft als voornaamste opdracht om binnen de wettelijke termijn van 

45 dagen een schriftelijk antwoord te geven op vragen van burgers. 

De dienst ontvangt elke maand gemiddeld 2.000 brieven. In 2009 kreeg hij 

in totaal 25.241 brieven, waarvan 23.927 eind december waren afgehandeld. 

68 % van de brieven werd binnen de wettelijke termijn beantwoord.

1.8 Digitaal dossier

In 2009 werd het project ArchiDIG voortgezet. Hierbij worden de medische dossiers naar 

de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) gestuurd voor digitalisering via scanning. 

In 2009 werd de functie “scanning-on-demand” in gebruik genomen. Dankzij deze 

procedure kunnen de medewerkers van onze FOD in enkele muisklikken een digitale 

kopie opvragen van een dossier uit ons archief bij de RVP. Enkele dagen later krijgen ze 

dan de digitale versie toegestuurd.

In de loop van 2009 werden via ArchiDIG en “scanning-on-demand” meer dan 215.000 

dossiers gedigitaliseerd. 

Dankzij het globaal digitaal administratief dossier en “scanning-on-demand” is het nu 

mogelijk om alle administratieve gegevens over personen met een handicap in digitale 

vorm te raadplegen. Op die manier kunnen we de dossiers efficiënter behandelen en 

wordt de vertrouwelijkheid van de informatie gegarandeerd.2009 verschil tegenover 2008

aantal sociale onderzoeken 1.985 - 22,0%

aantal bezoekers op permanenties 39.654 + 11,9%

Cijfergegevens maatschappelijk assistenten
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2.1 Individuele afwijkingen op de kinderbijslag

Onze FOD kent in bepaalde “behartenswaardige gevallen” individuele afwijkingen toe 

op de voorwaarden om recht te hebben op de kinderbijslag en de gewaarborgde 

kinderbijslag. Zo wordt er bijvoorbeeld normaal gezien geen kinderbijslag toegekend 

voor kinderen die opgevoed worden of lessen volgen in het buitenland. 

Maar omwille van onder andere sociale redenen, kan hierop een uitzondering gemaakt 

worden. 

In 2009 vroegen 1.148 werknemers en 220 zelfstandigen een afwijking op de 

kinderbijslag aan.

2.2 Persoonlijke geschillen inzake kinderbijslag

Bij geschillen op vlak van de kinderbijslag komen wij tussen en behandelen we vragen 

om informatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een conflict tussen een gezin en zijn 

kinderbijslaginstelling omwille van de terugvordering van uitgekeerde bedragen, of 

een geschil tussen personen over het recht om bijslagtrekkende te zijn, of conflicten 

tussen de kinderbijslaginstellingen onderling op vlak van bevoegdheden, enz.

In 2009 waren er 731 aanvragen via briefwisseling of e-mail. Daarnaast kregen we ook 

veel telefonische aanvragen.      

3    

3.1 Vrijstelling sociale bijdragen 
 voor zelfstandigen

De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (CVB) kent aan zelfstandigen die zich in 

“staat van behoefte” bevinden of in een “toestand die de staat van behoefte benadert”, 

een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toe van de verplichting om socialezekerheids-

bijdragen te betalen. Onze FOD organiseert de zittingen van deze Commissie en staat 

in voor de administratieve behandeling van de dossiers. Wij antwoorden ook op vragen 

om informatie of herziening die gesteld worden door de zelfstandigen of de sociaal-

verzekeringsfondsen.

Omwille van de crisis was er in 2009 een enorme toename van het aantal aanvragen 

voor de vrijstelling van bijdragen: 27.528 in 2009 tegenover 21.521 in 2008. 

Wie een vrijstelling aanvraagt, moet zijn “staat van behoefte” of zijn “toestand die de 

staat van behoefte benadert” bewijzen (dit wordt nu uitdrukkelijk voorzien in artikel 83 

van de programmawet van 23 december 2009, BS 30 december 2009). De bewijslast 

ligt dus niet bij de CVB. We willen het aantal niet-gefundeerde aanvragen beperken en 

de zelfstandigen aansporen een zo volledig mogelijk dossier in te dienen. 

aantal aanvragen aantal beslissingen aantal te behandelen dossiers

Nl 6.913 5.459 4.270

Fr 20.615 16.538 14.138

2    kinDeren 3    Werkgevers, Werknemers en  
 zelFstanDigen
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Alle dossiers van de CVB worden beheerd via het informaticaprogramma Dispensa. Dit 

programma is ook toegankelijk voor externe organisaties zoals het RSVZ (Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen), het Nationaal Rijksregister en de 

FOD Financiën.

Sinds 2009 sturen de sociaalverzekeringsfondsen de gegevens over de dossiers via 

elektronische weg naar onze FOD. Deze gegevens worden dan automatisch in het 

elektronisch dossier opgenomen. 

Op vraag van de Commissie (of uit eigen initiatief) onderzoekt en brengt de FOD 

verslag uit over de sociale, fiscale en financiële situatie van zelfstandigen of 

rechtspersonen. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever een correcte en gemotiveerde 

beslissing zou kunnen nemen. In 2009 werden er in totaal 498 sociale-, fiscale- en 

kinderbijslagonderzoeken uitgevoerd.

3.2 Detachering zelfstandigen

Zelfstandigen die gedetacheerd zijn naar een ander land van de Europese Gemeenschap, 

of die een verlenging van hun detachering willen aanvragen, kunnen beroep doen 

op artikel 17 van de Europese coördinatieverordening 1408/71 om een afwijking te 

vragen op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Het artikel kan ook aangewend 

worden als de zelfstandige socialezekerheidsbijdragen heeft betaald in de verkeerde 

Europese lidstaat. 

In 2009 kregen we 18 aanvragen voor de toepassing van artikel 17 om aan de 

Belgische socialezekerheidswetgeving onderworpen te blijven. Het ging hier telkens 

om personen die normaal gezien onder de Griekse regelgeving zouden vallen. 

Er waren 50 aanvragen voor de toepassing van artikel 17 om aan de socialezekerheids-

wetgeving van een andere lidstaat onderworpen te zijn. Hierbij waren er relatief veel 

aanvragen voor Polen en Groot-Brittannië. 

3.3 Vrijstelling sociale bijdragen (“artikel 17”)

Sommige werkgevers uit de openbare en socio-culturele sector en organisatoren van 

sportmanifestaties kunnen een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen voor specifieke 

werknemers. Deze maatregel is bekend onder de benaming “artikel 17” (van het KB 

van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid). 

De werknemer mag niet langer dan 25 kalenderdagen per jaar tewerkgesteld worden 

via artikel 17. De werkgever moet de tewerkstelling ook op voorhand aangeven bij 

onze FOD. 

In 2009 werd op grond van artikel 17 aan 22.396 werknemers een vrijstelling van 

sociale bijdragen verleend.

3.4 “Leaving Belgium” op portaalsite sociale
  zekerheid

Onze FOD werkte in 2009 samen met de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) 

en de Smals aan een interactieve toepassing voor de portaalsite van de sociale zekerheid 

www.socialsecurity.be. Hiermee zullen burgers die in het buitenland gaan wonen, 

werken of studeren, snel kunnen opzoeken welke Belgische socialezekerheidsrechten 

ze behouden. 

De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de PDOS (Pensioendienst voor de 

overheidssector) leverden de inhoud aan voor de toepassing en onze FOD stond in voor 

de coördinatie daarvan.

De toepassing zal vanaf het voorjaar 2010 operationeel zijn. 
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4.   

4.1 Toekennen van statuten, uitkeringen en voordelen 

Na de Eerste Wereldoorlog voerde de Belgische staat een regelgeving in om burgers te 

vergoeden die fysieke schade hadden opgelopen door oorlogsfeiten. Deze maatregel 

vindt zijn oorsprong in de nationale solidariteit, één van de fundamentele principes van 

de sociale zekerheid. Momenteel zijn er nog zo’n 28.300 oorlogsslachtoffers die van 

onze FOD allerlei tegemoetkomingen en voordelen krijgen. 

Statuten van nationale erkentelijkheid

Onze FOD kent de statuten van nationale erkentelijkheid toe aan personen die zich 

tijdens de oorlog van 1939-1945 verdienstelijk hebben gemaakt. Er zijn 11 burgerlijke 

statuten: weggevoerden, werkweigeraars, politieke gevangenen, burgerlijke 

weerstanders, weerstanders door de sluikpers, weerstanders tegen het nazisme in 

de ingelijfde gebieden, zeevissers in oorlogstijd, verplicht ingelijfden in het Duitse 

leger, personen die zich naar een Recruteringscentrum van het Belgisch Leger hebben 

begeven (RCBL), ondergedoken joodse kinderen en burgerlijke invaliden van de 

Tweede Wereldoorlog. 

In 2009 namen we 82 beslissingen op vlak van de toekenning van de statuten van 

nationale erkentelijkheid.

Oorlogsrenten

Wij kennen de oorlogsrenten toe die voortvloeien uit een statuut van nationale 

erkentelijkheid voor gedeporteerden, werkweigeraars en/of weerstanders tegen 

het nazisme, vooral aan de weduwen van de houders van deze statuten. Ook 

oorlogsslachtoffers die als gevolg van rassenvervolgingsmaatregelen uitgevaardigd 

door de bezetter moesten onderduiken om te ontsnappen aan de deportatie of wees 

werden door de deportatie van hun ouders, hebben recht op deze renten.

In 2009 werden 408 nieuwe renten uitgekeerd.

Pensioenen

Onze FOD kent invaliditeitspensioenen toe aan oorlogsslachtoffers, vooral aan joden 

die als kind moesten onderduiken tijdens de oorlog. 

Als de houder van een invaliditeitspensioen overlijdt, krijgt de overlevende partner 

of wees onder bepaalde voorwaarden het zogenaamde “reversiepensioen”. Hiervoor 

worden nog regelmatig aanvragen ingediend. 

In 2009 werden 179 nieuwe pensioenen uitgekeerd.

Diverse voordelen

Ten slotte leverden wij 600 attesten voor gratis openbaar vervoer af aan de houders 

van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun rechthebbenden en 200 attesten 

om aanspraak te maken op fiscale voordelen.

elektronische databank voor dossiers

Via de databank Victory kunnen de medewerkers van onze FOD in enkele muisklikken 

een overzicht krijgen van alle dossiers per oorlogsslachtoffer. Dit vergemakkelijkt het 

beheer van de dossiers en zorgt ervoor dat we snel gegevens kunnen terugvinden.

In 2009 werden er 2.415 dossiers van rechthebbenden van Belgische en buitenlandse 

politieke gevangenen toegevoegd in Victory. Momenteel zijn er via de databank meer 

dan 294.956 dossiers raadpleegbaar.

4    oorlogsslachtoFFers
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4.2 Beheren en bewaren van oorlogsdocumenten

Aangezien het aantal oorlogsslachtoffers de afgelopen jaren aan het dalen is, zullen 

de traditionele opdrachten (toekennen van statuten, uitkeringen en voordelen) in 

belang afnemen. De nadruk zal steeds meer komen te liggen op het beheer van 

onze oorlogsarchieven, die samen meer dan 13 km lang zijn. Op die manier zouden 

wij evolueren naar een Onderzoeks- en Documentatiecentrum over de Tweede 

Wereldoorlog. De oorlogsdocumenten die wij bewaren, maken deel uit van het 

historisch erfgoed van ons land en het is belangrijk om de “nagedachtenis” aan de 

oorlog door te geven aan de volgende generaties.

Het archief dat wij beheren bestaat uit twee categorieën: 

- de individuele dossiers van burgers die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken  

 waren (administratieve documenten en historische stukken);

- de algemene documentatie over specifieke thema’s, zoals de verplichte en  

 vrijwillige tewerkstelling, de tewerkstellingsbureaus, de concentratiekampen in  

 Duitsland en in de bezette gebieden, de Belgische gevangenissen, het verzet,  

 de vervolging van de joden in België, het Duits militair bestuur, de repatriëring,  

 de zoektocht naar verdwenen personen en de naoorlogse processen.

a) informatiseringsprojecten

Musnet

Om opzoekingen in onze archieven te vergemakkelijken, maken we gebruik van een 

software voor collectiebeheer, Musnet. In dit programma worden de gegevens van 

verschillende databanken ingebracht en aan elkaar gekoppeld.

Momenteel bevat Musnet gegevens van vijf databanken: 

- de individuele dossiers; 

- de algemene documentatie over specifieke thema’s; 

- boeken en publicaties; 

- tijdschriften; 

- de thesaurus. 

De zoekinstrumenten van bepaalde archieffondsen werden verder geoptimaliseerd: 

De individuele dossiers

Onze FOD bezit ongeveer 550.000 individuele dossiers van burgers die bij de Tweede 

Wereldoorlog betrokken waren. 
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De individuele dossiers kunnen opgezocht worden via twee manuele alfabetische 

fichebestanden. De gegevens uit deze fichebestanden worden gecorrigeerd, 

gestandaardiseerd en samengevoegd in één bestand om ze vervolgens in te voeren 

in Musnet. In 2009 werden 1.525 fiches in Musnet ingebracht, wat het totaal aantal 

ingevoerde gegevens op 111.337 brengt. 

Er werden 2.470 van deze dossiers aangevuld met documenten uit verschillende 

archieffondsen, wat het totaal aantal aangevulde dossiers op 17.137 brengt.  

De thematische dossiers

De algemene documentatie over specifieke thema’s is toegankelijk via twee manuele 

fichebestanden: een geografisch fichebestand van ongeveer 200.000 fiches en een 

thematisch fichebestand, het zogenaamde “themabestand”, van ongeveer 30.000 

fiches. 

Eind 2003 startten we met de informatisering, de standaardisering en de controle van 

het themabestand om het documentair onderzoek aan te moedigen en de documenten 

nog beter toegankelijk te maken. In 2009 werden er 1.663 nieuwe fiches en 2.745 

gecorrigeerde fiches in Musnet ingevoerd, wat het totaal aantal ingevoerde fiches op 

15.600 brengt. 

Databank over joodse kinderen 

In 2008 begon onze FOD met het ontwikkelen van een databank over de joodse 

kinderen die in een tehuis van het AIVG (Aide aux Israélites Victimes de la Guerre) 

werden geplaatst. In deze databank vermelden we hun identificatiegegevens, het 

tehuis waarin ze verbleven, de datum van hun plaatsing en eventueel informatie over 

de deportatie van hun ouders. Momenteel worden deze gegevens gecorrigeerd. We 

hebben ook een samenwerking met het Joods Museum van België opgestart om de 

informatie te vervolledigen.

b) Bewaringsprojecten

Dossiers van de citadel van Hoei

De dossiers van de citadel van Hoei bevatten originele individuele en/of collectieve 

documenten over meer dan 5.000 personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werden opgesloten in de citadel van Hoei.

In 2009 werden er 286 dossiers ingevoerd in Musnet en verpakt in zuurvrij materiaal om 

ze beter te bewaren. Sinds de start van het project zijn er 1.760 dossiers verwerkt.

Dossiers eerste Wereldoorlog 

De dossiers van de burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog hebben zwaar geleden 

onder de verhuis en werkzaamheden en moesten gereinigd en opnieuw geklasseerd 

worden. In 2009 werd het toegankelijk maken van deze dossiers verdergezet. Ongeveer 

20.000 dossiers kregen een nieuwe en definitieve plaats. 

Dossiers burgerslachtoffers

Begin 2009 werden de persoonlijke dossiers van de burgerslachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog opnieuw geklasseerd om ze beter toegankelijk te maken voor het 

publiek.

c) afleveren en toegankelijk maken van historische bronnen

Onze FOD krijgt regelmatig vragen van bepaalde administraties of officiële instellingen 

(zoals Duitse verzekeringsinstellingen) om historische stukken te bezorgen. Dit gebeurt 

meestal in het kader van een schadeloosstellingsprogramma. Het gaat hier om een 

geheel van maatregelen om financiële compensaties toe te kennen aan personen die 

fysieke, morele of materiële schade hebben geleden.
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Op basis van onze archieven beantwoorden wij ook vragen van oorlogsslachtoffers of 

hun familieleden. Wij leveren officiële akten af, zoals de attesten “raciale deportatie”, 

“ondergedoken kinderen”, “rassenvervolging” en “Möbelaktion” (over personen van 

wie de bezittingen tijdens de oorlog werden afgenomen). 

Onderzoekers kunnen onze archieven raadplegen op voorwaarde dat het onderzoek 

onder het toezicht staat van hun wetenschappelijke instelling. Uiteraard is ook de wet 

over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hier van toepassing.

In 2009 heeft onze FOD geantwoord op 824 vragen per brief. Deze waren voor het 

overgrote deel afkomstig van onderzoekers, oorlogsslachtoffers of hun familieleden. 

Daarnaast waren er ook vragen van de Landesversicherungsanstalten, de Duitse 

gewestelijke bureaus voor invaliditeits- en ouderdomsverzekering.

d) samenwerking met de carcoB en de cDjc

In 2009 startten we een samenwerking op met de CarCoB (het Centrum van 

de Communistische archieven in België) en het Centre de Documentation Juive 

contemporaine van Parijs. Dankzij deze samenwerking zullen we onderzoekers beter 

op weg kunnen helpen.

e) Bronnen over de rassenvervolging

Onze FOD bewaart één van de belangrijkste bronnen over de rassenvervolging tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om het bestand over de vervolging en deportatie 

van de Belgische joden en zigeuners. Dit archieffonds bestaat uit 57.000 fiches. Omwille 

van de enorme historische waarde besliste onze FOD dit bestand te digitaliseren.

Het bestand van de weggevoerde en vervolgde joden en zigeuners werd tijdens 

de oorlog door de Duitse veiligheidsdienst (Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst) 

samengesteld en bevat de namen van alle Belgische joden en zigeuners die 

geregistreerd werden voor de Endlösung. Het werd in 1945 in Hasselt teruggevonden. 

Na de oorlog vulde onze FOD het bestand aan met andere documenten om vermisten 

op te sporen.

Bij de naam van elke persoon die is opgenomen in dit bestand, hoort een dossier 

dat bestaat uit verschillende fiches (“fichedossiers”). Deze fiches bevatten de 

identificatiegegevens van de joden en zigeuners (naam, geboortedatum, adres,…) 

en eventueel ook gegevens over hun internering of deportatie, hun overlijden of 

repatriëring,…  

  

In 2007 werd gestart met de digitalisering en de herverpakking van de documenten. 

Via een online databank zal dit archieffonds toegankelijk zijn voor de familie van de 

slachtoffers en voor onderzoekers. 
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4.3 Toekennen van subsidies

a) subsidies aan vaderlandsgezinde verenigingen

Onze FOD kent subsidies toe aan instellingen en verenigingen die inspanningen leveren 

voor de oorlogsslachtoffers, bijvoorbeeld door het organiseren van tentoonstellingen, 

bedevaarten, studiedagen, het toekennen van sociale hulp,…

De subsidies worden toegekend na een onderzoek van de dossiers die ze moeten 

indienen bij hun aanvraag. Er wordt ook rekening gehouden met het belang van de 

vereniging, haar doelstellingen en haar sociale activiteiten. 

In 2009 kenden we aan 14 verenigingen subsidies toe, goed voor een totaal bedrag 

van 16.000 €.

b) iv-niooo

De belangrijkste opdracht van het IV-NIOOO (Instituut voor Veteranen - Nationaal 

Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers) is de terugbetaling 

van medische verzorging aan oorlogsslachtoffers. In 2009 konden ongeveer 25.000 

mensen aanspraak maken op deze tussenkomst. 

Het Instituut heeft ook een belangrijke morele opdracht: het vrijwaren en doorgeven 

van de herinnering aan de oorlog. 

De Belgische Staat kent jaarlijks een toelage toe aan het IV-NIOOO om zijn taken te 

kunnen uitvoeren. Deze toelage wordt ingeschreven in de begroting van onze FOD. 

De FOD ziet er op toe dat de toelage binnen de termijnen en overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen ter beschikking wordt gesteld. 

voorgescande fiches 39.211

Fiches waarbij de nietjes werden weggehaald 39.300

Ingevoerde fiches 38.700

gescande fiches 37.189

Benoemde fiches 36.132

Herverpakte fiches 20.908

voorgescande fiches 13.400

Fiches waarbij de nietjes werden weggehaald 14.462

Ingevoerde fiches 14.414

gescande fiches 15.326

Benoemde fiches 15.112

Herverpakte fiches 11.596

realisaties in 2009

realisaties sinds de opstart van het project in 2007
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De provinciale registratiecommissies gaan na of aannemers aan de wettelijke voor-

waarden2 voldoen. Er zijn tien commissies, die aangestuurd worden door een stuurgroep. 

Deze is, net als de commissies zelf, samengesteld uit ambtenaren en vertegenwoordigers 

van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Onze FOD neemt het voorzitterschap waar 

van de stuurgroep en van drie commissies.

Bij het nemen van beslissingen kunnen de registratiecommissies het advies inwinnen 

van de inspectiediensten. Dat zijn de dienst Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van 

de FOD Werkgelegenheid en de inspectiediensten van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid), de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) en onze FOD.

Het advies wordt verleend op basis van onze bestaande dossiers, maar soms stellen 

we ook een onderzoek in als er bijkomende elementen noodzakelijk zijn. Sinds  

1 januari 2008 krijgen de registratiecommissies nog maar twee maanden de tijd om 

te beslissen over een aanvraag tot registratie. Hierdoor is het aantal aanvragen om 

advies zeer sterk afgenomen. Het is immers onmogelijk om op zo een korte termijn 

een grondig onderzoek uit te voeren. Er wordt enkel nog advies gevraagd wanneer 

de commissie aanwijzingen of sterke vermoedens heeft dat de aanvrager aan één of 

meerdere criteria niet zal voldoen.

Onze FOD kan ook de schrapping van een aannemer-werkgever vragen als hij bijvoorbeeld 

achter is met het betalen van de bijdragen aan de RSZ, geen afbetalingsplan heeft 

gekregen of dit niet heeft nageleefd. Dit is ook het geval als hij zware of herhaaldelijke 

inbreuken heeft gepleegd, zoals het tewerkstellen van niet-aangegeven arbeiders of 

arbeiders zonder arbeidskaart. 

De aannemers zijn gevoelig voor het feit dat ze geschrapt kunnen worden. Zo 

bedraagt het aandeel effectieve schrappingen 471, wat ruim 37% is van het aantal 

schrappingsvoorstellen. Ongeveer 63% van de aannemers-werkgevers bij wie een 

voorstel tot schrapping werd gedaan, doet dus de nodige inspanningen om hun 

registratienummer te behouden.

2 KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400 tot 404 en 408 van het Wetboek van Inkomsten- 
belastingen 1992 en van de artikelen 30bis en 30ter van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders

5    aannemers
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Werkgevers, hun aangestelden of mandatarissen, die burgerlijke of strafrechtelijke 

sancties hebben gekregen omdat ze de sociale wetgeving niet hebben nageleefd, 

kunnen een vermindering of opschorting van hun straf krijgen. Volgens artikel 73 van 

de Grondwet heeft de Koning immers het recht om gratie te verlenen voor de volledige 

straf of een gedeelte ervan. 

Onze FOD onderzoekt deze gratieverzoeken en geeft op basis hiervan advies aan de 

bevoegde minister. Wij staan in voor de voorbereiding van de ontwerpen van koninklijk 

besluit waarbij de gratie wordt verleend of geweigerd. Dit ontwerp van KB wordt 

dan door de bevoegde minister of door de Minister van Justitie ter ondertekening 

voorgelegd aan de Koning, die de uiteindelijke beslissing neemt. 

7     

In 2009 ontvingen we 547 klachten van personen met een handicap, waarvan 61% 

afkomstig van Nederlandstaligen en 39% van Franstaligen. 

Slechts iets meer dan de helft (52%) van de klachten was ontvankelijk, tegenover 

45% in 2008. 

Bij 48% van de niet-ontvankelijke klachten ging het louter om vragen naar informatie, 

bij 35% om onvolledige klachten die via onze site werden ingediend, bij 11% om 

klachten die niet tot onze bevoegdheden behoren en bij 6% om betwistingen over 

gerechtelijke beslissingen.

Een groot deel van de klachten ging over de termijnen voor de beslissingen of het 

verkrijgen van informatie. Op de tweede plaats komen de klachten over de omgang 

van de medewerkers met de klanten. Vervolgens waren er klachten over fouten en 

slordigheden bij het behandelen van aanvragen en over het gevoel van willekeur in 

beslissingen.

6    gratieverzoeken 7    Beheer klachten van personen  
 met een hanDicap
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                   onderwerp van de klachten

Onze FOD kon 89 % van de ontvankelijke klachten afhandelen binnen de voorziene 

termijn. Deze termijn bedraagt 15 werkdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de 

klacht tot het geven van een antwoord aan de burger. De overige klachten werden 

binnen de 30 werkdagen behandeld. 

2%

26%

22%

10%

40% Termijnen
Omgang met klanten 
Fouten en slordigheden  
Willekeur 
Overige 

2%

26%

22%

10%

40% Termijnen
Omgang met klanten 
Fouten en slordigheden  
Willekeur 
Overige 



De FOD neemt actief deel aan het beleid op vlak van sociale fraudebestrijding. Wij 

hebben een inspectiedienst die controles uitvoert in nauwe samenwerking met de 

andere federale inspectiediensten. Daarnaast willen wij zowel de coördinatie van 

de sociale fraudebestrijding op nationaal vlak als de internationale samenwerking 

bevorderen.  

BestrIJdInG vAn sOcIALe FrAUde
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Eén van de taken van de FOD Sociale Zekerheid is de bestrijding van sociale fraude en 

zwartwerk.

We zien erop toe dat de werkgevers de sociale wetgeving correct toepassen. Het gaat 

dan meer specifiek over de RSZ-aangifte (Rijksdienst voor sociale zekerheid), jaarlijkse 

vakantie (toekenning van vakantiedagen, berekening en uitbetaling van vakantiegeld), 

arbeidsongevallen (afsluiten van arbeidsongevallenverzekering en aangifte van 

ongevallen), kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, tewerkstelling van 

buitenlandse arbeiders en deeltijdse arbeid. 

Naast de dagdagelijkse controles bij werkgevers en in de werkplaatsen, is onze FOD 

actief in de strijd tegen mensenhandel.

De bestrijding van mensenhandel en zwartwerk gebeurt over het algemeen in samen-

werking met verschillende federale inspectiediensten: o.a. de dienst TSW (Toezicht 

op de sociale wetten) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de 

inspectiedienst van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de inspectiedienst 

van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Deze verschillende diensten werken 

geregeld samen, en dit via de SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst), een 

overkoepelende organisatie voor alle federale sociale inspectiediensten.

Om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen, sluit de inspectiedienst van de FOD 

samenwerkingsprotocollen af met deze diensten.

1.1 De controles in cijfers 

In 2009 werden er in totaal 21.098 dossiers afgesloten voor 14.830 werkgevers. Dit 

betekent dat sommige werkgevers meerdere dossiers op hun naam hebben staan. 

Het onderwerp van de behandelde dossiers was vrij uiteenlopend, zoals blijkt uit de 

volgende tabel:

onderwerp
aantal 

dossiers
Verhouding tot totaal 
aantal dossiers (%)

Sociale zekerheid 13.946 27,59

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 9.625 19,04

Sociale documenten 9.097 18,00

arbeidsongevallen 6.074 12,02

Deeltijds werk 5.728 11,33

jaarlijkse vakantie 2.672 5,29

arbeidsvergunning 1.283 2,54

Buitenlandse zelfstandigen – wet 1965 705 1,40

Ziekteverzekering 513 1,01

Sociale zekerheid buitenlanders 443 0,88

Kinderbijslag 173 0,34

Illegaal verblijf 133 0,26

artikel 17 – sociaal-culturele sector1 88 0,17

artikel 30bis2 61 0,12

voorlegging verweermiddelen – 

administratieve geldboete
5 0,01

erkenning sociale secretariaten 2 0,00

Diverse (pensioenen, personen met 

een handicap, …)
2 0,00

ToTaaL 50.550 100,00

1    controle op De correcte toepassing  
 van De sociale Wetgeving

1 art. 17 van het KB van 28 november 1969: vrijstelling van sociale bijdragen voor leiders en monitoren  

 tijdens de schoolvakanties (25 dagen)
2 art. 30 bis van de wet van 27 juni 1969: registratie van aannemers
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Wanneer we naar de aanleiding van de behandelde dossiers gaan kijken, merken we 

dat de meeste afgehandelde opdrachten op initiatief van de SIOD en van onze eigen 

FOD kwamen: 

oorsprong
afgehandelde 

opdrachten

Verhouding 
tot totaal aantal 
opdrachten (%)

auditoraat-generaal en arbeidsauditoraat 3.225 18,58

andere gerechtelijke overheden 59 0,34

Beleidscel Sociale Zaken 2 0,01

FOD Sociale Zekerheid 4.957 28,57

FOD Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg 682 3,93

FOD Financiën 87 0,50

registratiecommissie der aannemers 36 0,21

rSZ (rijksdienst voor Sociale Zekerheid) 119 0,69

rva (rijksdienst voor arbeidsvoorziening) 167 0,96

Openbare instellingen van sociale zekerheid 

(vakantiefondsen, kinderbijslagfondsen, rIZIv, 

rSvZ)

25 0,14

Meewerkende instellingen van sociale 

zekerheid (ziekenfondsen, sociale 

secretariaten, arbeidsongevallenverzekering, 

fondsen voor bestaanszekerheid)

8 0,05

SIOD + samenwerkingsprotocollen 

(2003 – mensenhandel – transport)
5.578 32,15

vakbonden 661 3,81

Particulieren en anderen 1.266 7,30

andere administraties 157 0,90

anoniem 323 1,86

ToTaaL 17.352 100,00
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Tot slot blijkt uit de volgende tabel dat in 2009 de meeste werkgevers werden 

gecontroleerd in de horeca- en bouwsector en in de sector van de groot- en kleinhandel 

en het herstel van voertuigen en andere persoonlijke artikelen, net zoals in 2008.

activiteitensectoren 
aantal 

controles

Verhouding tot 
totaal aantal 
controles (%)

landbouw – jacht – Bosbouw – visserij – 
aquacultuur

584 3,31

Winning van delfstoffen: steenkool, 
aardolie, aardgas, ertsen, stenen en zand, 
ondersteunende activiteiten 

5 0,03

voedingsindustrie, dranken, tabak 594 3,37

vervaardiging van textiel – Kleding – Bont – leer 
– lederwaren – Schoeisel - vervaardiging van 
artikelen van hout, van papier en karton – Druk-
kerijen – reproductie van opgenomen media 

109 0,62

Petroleumindustrie, Chemie, Farmaceutica, 
rubber en kunststof, Pesticide, Detergent, lijm

111 0,63

Staalindustrie – Metaalindustrie – vervaardiging, 
herstelling van machines, voertuigen, motoren, 
elektrische apparaten, informatica, optische- en 
medische instrumenten, 
uurwerken, metaal-schrijnwerk, meubelen, 
sportartikelen en speelgoed, nucleair 
materiaal, wapens

628 3,56

Productie en distributie van elektriciteit, gas, 
stoom, water, inzameling, Terugwinning, 
verwerking en verwijdering van afval

63 0,36

Bouwnijverheid – Slopen – Boring – 
Projectontwikkeling

3.614 20,51

groot- en kleinhandel (brandstoffen inbegre-
pen), onderhoud en herstel van voertuigen en 
andere persoonlijke artikelen

3.181 18,05

vervoer – Opslag – Posterijen en koeriers 
– goederenbehandeling

873 4,95

Hotels – restaurants – Traiteurs – Cafés 
– Discotheken

4.156 23,58

Informatie – Communicatie – Persagentschap 
– Uitgeverij  - Bioscoop – radio – Televisie – 
Telecommunicatie – Informatica

287 1,63

Financiële bemiddelaars – verzekeringen 
– Krediet- en vastgoedactiviteiten – verwante 
activiteiten

275 1,56

gespecialiseerde activiteiten: juridisch, 
boekhouding, architectuur, engineering, 
speurwerk, publiciteit, fotografie, 
marktonderzoek, dierenarts, vertaler
activiteiten inzake administratieve 
dienstverlening: reisbureau, bijstand aan 
ondernemingen, verhuur van voertuigen en 
machines, schoonmaak 

1.574 8,93

Openbaar bestuur – Onderwijs – gezond-
heidszorg – Sociale actie – vakverenigingen 
– religieuze organisaties – Kunst, Spektakel, 
recreatie – verenigingen, Sport - Herstelling 
aan huis van apparaten, andere persoonlijke 
diensten, Haarverzorging, begrafeniswezen

1.350 7,66

activiteiten van huishoudens – Diensten van 
huishoudelijk personeel 

112 0,64

extraterritoriale organisaties en lichamen – 
Onvoldoende omschreven activiteiten

106 0,60

TOTaal 17.622 100,00



1.2 Sociale engineering en frauduleuze    
 detacheringen 

Onze FOD concentreert zich bij de bestrijding van de sociale fraude in het bijzonder op 

de fraude rond socialezekerheidsbijdragen. We onderscheiden twee vormen: 

- sociale engineering

Dit zijn gesofistikeerde constructies waarbij bedragen ten onrechte worden onttrokken 

aan de inning van socialezekerheidsbijdragen.

De opbrengst van de regularisaties van deze dossiers (27,5 miljoen EUR) is nauwelijks 

lager dan de helft van de totale opbrengst van alle regularisaties. 

- frauduleuze grensoverschrijdende tewerkstelling

De bestrijding van de frauduleuze grensoverschrijdende tewerkstelling concentreert 

zich op schijndetacheringen, waarbij men geen of slechts gedeeltelijk sociale bijdragen 

betaalt voor buitenlanders die tijdelijk in België komen werken. Om deze fraude 

aan te pakken, ligt de klemtoon op een goede samenwerking met de buitenlandse 

autoriteiten. Zo werd er bijvoorbeeld in 2009 een akkoord afgesloten met Polen. 

1.3 Afschaffing van de aansluitingstermijn 

Een zelfstandige die wil starten met een zelfstandige activiteit, moest dit tot nu toe 

binnen de 90 dagen aangeven bij een sociaalverzekeringsfonds. In samenwerking met 

het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen), zorgde onze 

FOD in 2009 voor de afschaffing van deze termijn van 90 dagen. Vanaf 1 april 2010 zal 

de aansluiting onmiddellijk moeten gebeuren zodra men start met een zelfstandige 

activiteit. Bij laattijdige aansluiting kan het RSVZ de zelfstandigen een administratieve 

boete opleggen.

Bovendien is er ook een administratieve sanctie mogelijk wanneer de uitgeoefende 

zelfstandige activiteit niet overeenstemt met het type activiteit dat werd aangegeven 

of aangekondigd bij het ondernemersloket. 
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2    coörDinatie van De BestrijDing van  
 sociale FrauDe op Belgisch niveau

2.1 Uitvoering van de samenwerkingsprotocollen 

Om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen, sluit de inspectiedienst van de 

FOD Sociale Zekerheid samenwerkingsprotocollen af met de andere federale 

inspectiediensten actief in de strijd tegen de sociale fraude (o.a. de dienst Toezicht 

op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de 

inspectiedienst van de RSZ en de inspectiedienst van de RVA). 

In 2009 hadden de samenwerkingsprotocollen vooral hun weerslag op de RSZ en de 

AOIF (Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit). 

Het samenwerkingsprotocol met de RSZ dat dateert van 2003, werd verbeterd op 

het vlak van kennisbeheer. Er werden maandelijkse overlegvergaderingen ingevoerd 

tussen de RSZ en onze FOD om nog nauwer en doeltreffender samen te kunnen 

werken. Dit resulteerde in een uniforme interpretatie van de toepasselijke wetgeving. 

Bovendien zorgde onze FOD voor een betere opvolging van de regularisatievoorstellen 

die we aan de RSZ bezorgen.

Met de AOIF van de FOD Financiën werd een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend 

in het kader van de verbetering van de gegevensuitwisseling. 

2.2 Actieve deelname aan de activiteiten van de SIOD 

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een overkoepelende dienst die 

de federale sociale inspectiediensten ondersteunt in hun strijd tegen de illegale arbeid 

en de sociale fraude. De SIOD is rechtstreeks afhankelijk van de Ministers van Werk, 

Sociale Zaken, Justitie en Zelfstandigen en van de Staatssecretaris voor de Coördinatie 

van de fraudebestrijding.

De FOD Sociale Zekerheid leverde zijn bijdrage aan de uitvoering van het jaarlijks 

actieplan van de SIOD door voldoende middelen – hoofdzakelijk personeel – ter 

beschikking te stellen van de acties georganiseerd door de Arrondissementscellen. 

In 2009 werd 21% van de processen-verbaal opgemaakt naar aanleiding van een 

initiatief van de SIOD. De FOD zit ook het Directiecomité van deze dienst voor. 

2.3 College voor de strijd tegen de fiscale en sociale  
 fraude 

In 2008 keurde de ministerraad de oprichting van een College voor de strijd tegen de 

fiscale en sociale fraude goed3. Het College is belast met het uitwerken en het toezien 

op de gecoördineerde uitvoering van het jaarlijkse plan tegen de fiscale en sociale 

fraude, en wordt voorgezeten door de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de 

fraudebestrijding.

Ook onze FOD maakt deel uit van het College en werd nauw betrokken bij het 

opstellen van een actieplan door de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de  

fraudebestrijding. Onze FOD steunt bovendien de politieke beslissing tot de oprichting 

van een observatorium voor de ondergrondse economie door het College en schreef 

een nota om deze beslissing te ondersteunen. 

Het luik “internationale samenwerking” van het jaarlijks actieplan voor 2009 bestaat 

hoofdzakelijk in de uitvoering van bilaterale akkoorden die worden onderhandeld door 

het domein “Undeclared Work” van de FOD Sociale Zekerheid. Er werd ook een “task 

force” opgericht specifiek voor de bestrijding van de grensoverschrijdende fraude. 

3 De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding zit het college voor. De overheidsdiensten  
 die een centrale rol spelen in de fraudebestrijding, nemen eraan deel. Het college formuleert voorstellen  
 die de coördinatie van de verschillende inspectiediensten doeltreffender maken. Het doet ook voorstellen  
 over specifieke actiepunten, nadat het de prioritaire actiepunten heeft bepaald. Ten slotte formuleert het  
 voorstellen die de uniforme toepassing van de wetgeving garanderen en de gelijke behandeling van de  
 belastingplichtigen en rechthebbenden.
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3.1 Bilaterale samenwerkingsakkoorden inzake  
 de bestrijding van grensoverschrijdende fraude 

De bilaterale akkoorden leggen een rechtsbasis voor de elektronische uitwisseling van 

gegevens tussen openbare instellingen van sociale zekerheid. De doelstelling ervan is 

dubbel: enerzijds de dienstverlening verbeteren en anderzijds preventie en opsporing 

van fraude en fouten, zowel bij de burger als bij de instellingen die in het proces 

betrokken zijn. 

a) lopende onderhandelingen 

Het hele jaar door werden de onderhandelingen voortgezet met de volgende landen: 

-  met Frankrijk: het raamakkoord voor de ontwikkeling van de administratieve  

 samenwerking en wederzijdse ondersteuning inzake sociale zekerheid, ondertekend  

 in november 2008, werd uitgewerkt in de vorm van een “administratieve  

 schikking”. Het raamakkoord en de administratieve schikking vormen de basis voor  

 de deelakkoorden tussen diverse instellingen van sociale zekerheid. 

-  met Duitsland: er werd gestart met de uitwerking van een akkoord tussen  

 inspectie- en controlediensten rond de bestrijding van zwartwerk en illegale  

 tewerkstelling.

-  met Bulgarije: er werd een dubbel akkoord uitgewerkt tussen inspectie- en  

 controlediensten over de samenwerking op het vlak van de handhaving van de  

 sociale regelgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling en diensten, evenals  

 op het vlak van de handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Dit dubbele  

 akkoord moet nog worden ondertekend. 

b) nieuwe onderhandelingen  

- met het Verenigd Koninkrijk: de onderhandelingen tussen het DWP (“Department  

 for Work and Pensions”), de RVP (Rijksdienst voor pensionen) en het RSVZ  

 (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) hebben geleid tot  

 de ondertekening van een “Memorandum of Understanding”. Die ondertekening  

 vond plaats op 21 oktober 2009, tijdens een seminarie over sociale fraude  

 “The right payment for the right person at the right time”. Deze studiedag werd  

 georganiseerd door de RSZ en de DG Beleidsondersteuning van de FOD Sociale  

 Zekerheid, in samenwerking met de RVP. De benadering ervan werd geïntegreerd  

 in het kader van de derde generatie van de bestuursovereenkomsten. Tijdens  

 dit seminar werden beleidsinstrumenten voorgesteld die de overheden kunnen  

 gebruiken om de uitkeringsfraude te bestrijden, zoals de nieuwe generatie  

 bestuursovereenkomsten. De Britse experts, die al vertrouwd zijn met de Public  

 Service Agreements, hebben bovendien hun ervaringen gedeeld met hun Franse  

 en Belgische collega’s, in de vorm van “good practices” op managementniveau en  

 op operationeel niveau. 

- met Nederland: België en Nederland hebben onderhandelingen opgestart voor  

 de afsluiting van een raamakkoord rond de samenwerking inzake sociale zekerheid  

 tussen beide landen. 

3.2 Bijdrage aan het Europees beleid inzake 
 bestrijding van de sociale fraude

In 2009 werden twee ontwerpen van samenwerkingsplatforms bestudeerd: ACSIS, dat 

zorgt voor lobbying bij de lidstaten en de Europese Commissie, en ICENUW, dat kadert 

in het Progress-programma. 

 

 

 

3    coörDinatie van De FrauDe-   
 BestrijDing op europees en  
 internationaal niveau
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ACSIS is een voorbereidende studie die de mogelijkheden onderzoekt voor de creatie 

van een Europees samenwerkingskader op het vlak van de sociale inspectiediensten, 

betrokken bij de strijd tegen sociale fraude.

Het rapport van deze studie bestaat uit vijf delen. Het eerste deel bespreekt de 

ervaring die gedurende tientallen jaren is opgebouwd op vlak van de administratieve 

samenwerking tussen de fiscale administraties. Een tweede deel maakt een stand 

van zaken op van de sociaalrechtelijke samenwerking (socialezekerheidsrecht en 

arbeidsrecht) en bijstand tussen de lidstaten van de EU. 

Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het systeem van grensoverschrijdende 

informatie-uitwisseling. Het gaat hier meer specifiek om de problematiek rond 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van bepaalde 

gegevens.

De laatste twee delen van het rapport gaan de mogelijkheden voor een Europees 

rechtelijk kader na. Een eerste belangrijke vraag is of Europa wel degelijk bevoegdheid 

heeft om een Europees samenwerkingskader uit te vaardigen. Vervolgens onderzoekt 

het rapport een aantal mogelijke, concrete richtlijnen en voorbeelden van bepalingen 

die zouden kunnen opgenomen worden in een Europees samenwerkingsinstrument.

De FOD Sociale Zekerheid kreeg voor 2010 een subsidie van de Europese Commissie 

in het kader van het PROGRESS Programma voor “Proposal VP/2009/011/0004 

Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work 

(ICENUW)”. 

Het project ICENUW, dat wordt geleid door onze FOD, omvat de opvolging en de 

uitvoering van de conclusies van het project “European Network against Undeclared 

Work”, dat werd voorgesteld in 2004. De klemtoon wordt voornamelijk gelegd op de 

operationalisering van de samenwerking tussen inspectiediensten binnen Europa.

4.1 Knipperlichtfunctie: nationaal en internationaal

De FOD Sociale Zekerheid maakt ieder jaar een verslag op voor de IAO (Internationale 

Arbeidsorganisatie) waarin de resultaten van de DG Sociale Inspectie worden toegelicht. 

Bovendien beantwoordt de FOD Sociale Zekerheid de parlementaire vragen en de 

vragen van de verschillende nationale en internationale instellingen. Ook worden er 

nota’s opgemaakt over jaarlijkse vakantie, de deeltijdse arbeid, enz. Bedoeling van 

deze nota’s is om problemen met de wetgeving te signaleren aan de beleidsverant-

woordelijken, wat soms leidt tot aanpassingen van de wetgeving. 

4.2 Invoering van indicatoren voor het meten van 
 de omvang van de ondergrondse economie 

a) oBsoe  

Vanuit zijn beleidsondersteunende opdracht wenst de FOD Sociale Zekerheid een 

sleutelrol te spelen in de afbakening van de ondergrondse economie en het voorstellen 

van pistes voor de omzetting van zwartwerk in reguliere activiteiten. Vanuit deze 

invalshoek heeft onze FOD het initiatief genomen om een reeks boeken te publiceren 

rond dit thema. Zo verschenen in 2009 twee werken in de reeks “Studies over 

sociale en fiscale fraude”. In de eerste studie, met de titel “Naar een observatorium 

ondergrondse economie”, werd op vraag van de FOD Sociale Zekerheid en de POD 

Wetenschapsbeleid de haalbaarheid onderzocht van een permanent observatorium 

belast met het meten van de omvang van de ondergrondse economie. 

4    verslagen en stuDies over    
 FrauDeBestrijDing



Bovendien  zou een geschikt instrument dat toelaat om de ondergrondse economie op 

kwalitatief en op kwantitatief vlak te meten, moeten worden veralgemeend voor alle 

lidstaten van de Europese Unie. De tweede studie, “Zwartwerk in België”, sluit aan op 

de eerste studie. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zocht immers 

naar een indicator voor de omvang en de evolutie van het zwartwerk in België, om 

op basis daarvan maatregelen ter bestrijding van het zwartwerkcircuit uit te werken. 

b) suBlec  

Eveneens in het kader van de invoering van indicatoren voor het meten van de omvang 

van de ondergrondse economie, startte onze FOD een project op voor een enquête 

over sociale en fiscale fraude bij de Belgische bevolking. Deze enquête is gepland 

voor 2010. Ze zal samen door onze FOD en de POD Wetenschapsbeleid worden 

georganiseerd en worden uitgevoerd door het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid 

en Samenleving)4, het CREPP (Center of Research in Public Economics and Population 

Economics)5 en het TEF (Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation)6. 

Het is de bedoeling om de verschillende vormen en oorzaken van niet-aangegeven 

activiteiten te achterhalen en te beschrijven. Dit project zal bovendien interessante stof 

opleveren voor het beleid rond de opvolging van niet-aangegeven werk (undeclared 

work) van de Europese Commissie. 

4Onderzoeksinstituut voor arbeid en Samenleving van de Katholieke Universiteit leuven 
5Onderzoekscentrum voor overheids- en bevolkingseconomie van de Université libre de liège
6Centrum voor arbeids-, tewerkstellings- en opleidingssociologie van de Université libre de Bruxelles 
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OrGAnIsAtOrIsch vermOGen

Onze FOD neemt voortdurend nieuwe initiatieven om zijn organisatorisch 

vermogen te versterken: het gaat bijvoorbeeld om personeelsbeheer, financieel 

beheer, facility management, IT-vermogen, communicatie, enz.

Een sterk organisatorisch vermogen maakt het immers mogelijk om de inhoudelijke 

opdrachten van de FOD efficiënt en optimaal uit te voeren.
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1.1 NoVo of hoe je regisseur wordt van je eigen  
 leven...

Oktober 2006: een groep van 10 enthousiaste collega’s start aan een grote uitdaging. 

Van de FOD Sociale Zekerheid een sexy en duurzame federale overheidsdienst 

maken om gemotiveerde en talentvolle mensen te vinden en te behouden en om onze 

collega’s een aangename werkomgeving en werkklimaat aan te bieden. Gelukkige 

medewerkers leveren een betere service aan onze klanten.

Om dit te bereiken focusten we ons op een zeer eenvoudige filosofie. Alle collega’s 

zijn regisseur van hun eigen leven. We gaan hen niet meer zeggen wanneer, waar en 

hoe ze moeten werken.

NoVo was de verzamelnaam van dit omvangrijke veranderingsproject gekoppeld 

aan de verhuis begin 2009. Drie jaar NoVo, tien NoVo teamleden, iets meer dan 200 

vrijwilligers, een 80-tal projecten… NoVo gaat over cultuur, teamwerk en leiderschaps-

ontwikkeling, over digitalisering en modernisering van IT infrastructuur, over dynamic 

office, publieke samenwerking en zoveel meer.

Op de HR Night van donderdag 22 april 2010 werden al onze inspanningen beloond. 

Meer dan 800 HR professionals waren getuige van het feit dat het NoVo team van de 

FOD Sociale Zekerheid werd verkozen tot HR Team van het Jaar. 

1.2 Benadering

De 80 projecten die binnen NoVo werden gedefinieerd, werden onderverdeeld in 5 

thema’s: 

1.  NoVoresult: het veranderen van onze organisatiecultuur door middel van  

 waardengedreven people management en een resultaatgerichte aanpak 

2.  NoVodig: het digitaliseren van onze werkprocessen en het stimuleren van  

 e-werken 

3.  NoVodo: de implementatie van een dynamische werkomgeving zonder eigen  

 bureaus en waar het welzijn van onze mensen voorop staat 

4.  NoVoclient: het onderzoeken van de tevredenheid van onze klanten en het  

 verbeteren van onze toegankelijkheid 

5.  NoVocom: onze medewerkers begeleiden in dit veranderingsproces en het  

 toepassen van een transparant en open communicatiebeleid 

In het jaarverslag 2008 werden deze 5 thema’s uitvoerig besproken. In dit jaarverslag 

2009 leggen we vooral de nadruk op de bereikte resultaten en de afsluiting van NoVo 

in september 2009. 

1    ontWikkeling van De organisatie

Novoresult
Cultuuromslag & resultaatgericht

NovoDo
Huisvesting & dynamic office

NovoCOM
Communicatie

NovoDig
Digitalisering & mobiel werken

NovoClient
Klantgerichtheid



1.3 Onze HR resultaten

Een sexy en duurzame organisatie maar om wat te bereiken? We definieerden 3 HR 

uitdagingen: 

-  Getalenteerde mensen vinden 

-  Onze goede mensen houden 

-  Onze mensen gelukkig maken 

We merken dat steeds meer jonge afgestudeerden kiezen voor de FOD Sociale 

Zekerheid als werkgever. In 2005 stond onze organisatie nog op plaats 10 als meest 

aantrekkelijke werkgever binnen de federale overheid (ranglijst van Selor). In 2009 

maken we deel uit van de top 3. 

Ook op het vlak van turnover en absenteïsme scoort onze FOD goed. We merken dat 

zowel het turnover percentage als dat van het absenteïsme lager ligt dan het federale 

gemiddelde.

In 2008 organiseerde onze FOD een tevredenheidsenquëte. 42% van de medewerkers 

vulden deze enquête in. De algemene tevredenheidsscore bedroeg 6,38/10. Bij het 

vergelijken van onze resultaten met deze van 8 andere federale instellingen die 

dezelfde enquête organiseerden, merken we dat onze FOD op de meeste domeinen 

beter scoort. Onze medewerkers blijken dus het gelukkigst te zijn.  

Turnover absenteïsme

2008 4.36% /

2009 4.77% 5.47%

Federaal gemiddelde 10.7% 5.67%

Overzicht resultaten tevredenheidsenquête 2008

5,45

5,68

6,18

6,38

6,55

6,92

7,49

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tevredenheid Communicatie

Tevredenheid
Doorgroeimogelijkheden

Tevredenheid
Arbeidsomstandigheden

Algemene tevredenheid

Tevredenheid Organisatiecultuur

Tevredenheid Relatie met de
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1.4 Onze business resultaten

De FOD Sociale Zekerheid wou met NoVo evolueren naar een organisatie waar 

prestaties niet meer worden geëvalueerd op basis van aanwezigheid maar op basis 

van resultaten.

1. Het maakt niet uit wanneer onze mensen werken

In 2008 startte het overleg rond de afschaffing van de prikklok. In september 2009 

werd een akkoord bereikt met de vakorganisaties en werd de verplichte tijdsregistratie 

afgeschaft. Medewerkers kunnen nu kiezen of ze al dan niet hun werktijd registreren. 

We merken dat steeds minder collega’s kiezen voor de prikklok en hun werktijd 

organiseren in overleg met hun chef. 

2. Het maakt niet uit waar onze mensen werken

(Bijna) iedereen kan thuiswerken

In juli 2008 werd telewerken een realiteit voor heel wat collega’s. Thuiswerken wordt 

steeds meer gestimuleerd  omdat het zowel voor de werknemer als voor de werkgever 

heel wat voordelen biedt.  Een voorbeeld hiervan is dat de medewerker minder lang 

moet pendelen waardoor hij een beter evenwicht opbouwt tussen werk en privé. Wij 

gaan ervan uit dat 92% van de medewerkers van thuis uit kan werken. Zij zijn niet 

gebonden aan het kantoor als hun werklocatie. 8% kan niet thuiswerken omwille van 

hun functie en jobinhoud (vb. schoonmaakploeg, chauffeurs,...).

In 2009 groeide het aantal telewerkers binnen onze FOD. Op 31 december 2009 telde  

onze FOD in totaal 378 telewerkers. 211 daarvan begonnen met telewerk in de loop 

van 2009. Telewerkers kunnen 1 of 2 dagen van thuis uit werken.

Dynamische werkomgeving

1000 medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid werken sinds januari 2009 in 

de gerenoveerde Finance Tower in Brussel. Een nieuwe werkomgeving werd 

geïntroduceerd: dynamic office. Bureaus zijn niet langer toegewezen aan personen, 

ook niet voor het top management. We gaan er immers van uit dat de plaats waar je 

je mails leest, vergadert, dossiers bestudeert, geconcentreerd werkt, een vertrouwelijk 

gesprek voert of zelfs koffie drinkt, niets te maken heeft met hiërarchie. Medewerkers 

kiezen hun werkplek in functie van de activiteiten die ze moeten uitvoeren. Er geldt 

slechts 1 regel: op het einde van de dag ruimt iedereen zijn werkplek op zodat een 

andere collega deze de volgende dag kan gebruiken (cleandesk).

Dankzij deze nieuwe werkomgeving besparen we 40% aan kantoorrruimte (van 

38.000 m² naar 22.900 m²). Dit betekent een besparing van 6 miljoen euro per jaar. 

De investering die nodig was voor de inrichting van de nieuwe werkomgeving (design 

& style van 668 bureaus, 154 overlegplekken en 25 vergaderruimtes), bedroeg 10 

miljoen euro, eenmalig. 

Eenmalige verhuisactie

Op 24 december 2008 sloot de FOD Sociale Zekerheid definitief de deuren van 3 van 

zijn gebouwen: het Centrum 58, Eurostation II en de Stevenstoren. Op 6 januari 2009 

vierden we samen de start van het nieuwe jaar tijdens een heus nieuwjaarsfeest in het 

hartje van Brussel. Op 7 januari 2009 namen 1000 medewerkers gelijktijdig hun intrek 

in de gerenoveerde Finance Tower. 

Om deze massale intrek vlot te laten verlopen zetten meer dan 50 vrijwillige 

“onthaalcoaches” zich in om hun eigen collega’s te onthalen in hun nieuwe 

werkomgeving. Zij kregen een onthaalpakket en meer informatie over het werken in 

een dynamic office. 

geen tijdsregistratie Tijdsregistratie

01/09/2009 58,67% 41,33%

01/01/2010 73,45% 26,67%
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3. Het maakt niet uit hoe onze mensen werken

Als je als organisatie wil overgaan naar prestatiegericht evalueren in plaats van het 

controleren van de aanwezigheid van de medewerkers, is het belangrijk dat er zowel 

op teamniveau als individueel niveau duidelijke afspraken worden gemaakt over de 

te bereiken resultaten. Het maakt dan niet meer uit hoe onze mensen werken. Dat 

beslissen ze zelf binnen het kader van deze afspraken. 

Teamgedragscodes

De FOD Sociale Zekerheid kent 101 teams binnen zijn organisatie. Elk van deze 

teams stelde tussen april 2008 en april 2009 een eigen gedragscode op tijdens een 

workshop die begeleid werd door één van de 10 interne facilitatoren. Bedoeling van 

deze gedragscode is dat de teams samen nagaan wat hun sterke punten zijn en de 

aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden om het teamwerk efficiënter en 

aangenamer te maken. 

Centraal in deze oefening stonden de waarden van onze FOD: respect, vertrouwen, 

solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid. De gedragsindicatoren die door het 

team uit een lijst gekozen werden, hadden telkens betrekking op één van deze waarden.  

Omdat de teamgedragscodes zo sterk gekoppeld zijn aan de waarden van onze 

organisatie, konden we nagaan welke waarde “het beste scoort”. Solidariteit stond 

helemaal bovenaan het lijstje, met op de tweede plaats teamontplooiing en vervolgens 

resultaatgerichtheid. Respect en vertrouwen sluiten het lijstje af. 

De top 10 van meest gekozen teamgedragsindicatoren is: 

ranking Waarde gedragsindicator

1 Teamontplooiing
We delen spontaan informatie, kennis 
en ideeën; dit helpt ons team vooruit.

2 Solidariteit
We durven een beroep doen op elkaar 

en bieden spontaan hulp als het nodig is.

3 Vertrouwen
We grijpen de geboden kans om 

ons werk zelf te regelen.

4 Solidariteit
We bespreken regelmatig hoe 

we samenwerken als team en hoe 
we dit kunnen verbeteren.

5 Respect
We rapporteren snel over wat niet goed 
loopt: zo kan tijdig bijgestuurd worden.

6 Respect
We communiceren oprecht met elkaar 
zodat opduikende problemen sneller 

opgelost kunnen worden.

7
Resultaat-
gerichtheid

Iedereen zet zich in voor wat hij/zij waard is.

8
Resultaat-
gerichtheid

We willen een product van hoge kwaliteit 
binnen een realistische, afgesproken, 

klantvriendelijke termijn.

9
Resultaat-
gerichtheid

We organiseren regelmatig overleg 
over te behalen resultaten en prioriteiten 

met actieve bijdrage van iedereen.

10 Solidariteit
We vieren samen onze successen. 

Voor de tegenvallers zoeken we samen 
oplossingen en géén schuldigen.
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De workshops ‘teamgedragscodes’ werden op verschillende niveaus geëvalueerd:

-  reactie van de deelnemers onmiddellijk na de workshop

-  focusgroep leidinggevenden

-  evaluatie door de facilitatoren

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de evaluatie van de workshops door zowel 

medewerkers, leidinggevenden als het team facilitatoren positief was.

Ontwikkelcirkels in team

Naast de teamgedragscode bepaalt elk team ook zelf haar eigen teamdoelstellingen. 

Bedoeling is om met behulp van de teamontwikkelcirkels te komen tot performante, 

goed werkende en competente teams waarvan alle teamleden samen dezelfde 

doelstellingen nastreven.

In 2008 werden twee pilootprojecten georganiseerd (bij de DG Personen met een 

handicap en de DG Beleidsondersteuning). Gezien het succes van beide projecten 

werden de ontwikkelcirkels in team uitgebreid naar alle directies-generaal (DG) en 

stafdiensten. 

In september 2009 organiseerde de FOD infosessies voor de leidinggevenden per DG 

en stafdienst. In oktober en november 2009 bepaalden de leidinggevenden samen 

met hun team de teamdoelstellingen voor 2010. 

Individuele ontwikkelcirkels

Naast kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren werd een nieuwe dimensie toegevoegd 

aan de individuele ontwikkelcirkels: waardengerichte gedragsindicatoren. Net zoals de 

teamgedragscode is het de bedoeling dat medewerker en leidinggevende afspreken 

aan welke verbeterpunten de medewerker moet werken om een bepaald gedrag te 

verbeteren (vb. kennisdeling). Deze gedragsindicatoren zijn gekoppeld aan de waarden 

van onze FOD. 

In 2009 startte de FOD Sociale Zekerheid met zijn 6de cyclus ontwikkelcirkels die 

jaarlijks georganiseerd worden. Er werd een nieuwe opleiding uitgewerkt voor de 

chefs. Zowel nieuwe leidinggevenden als ervaren leidinggevenden die een opfrissing 

van de principes wilden, konden hieraan deelnemen.

Op federaal niveau heeft de FOD Personeel & Organisatie (P&O) een maturiteitsindex 

ontwikkelcirkels gelanceerd met als doel een kwaliteitsopvolging te kunnen doen 

van de implementatie van de ontwikkelcirkels op 4 domeinen (kennis, opvolging, 

communicatie en proces). Op de vier onderdelen scoort de FOD Sociale Zekerheid 

beduidend hoger dan de andere federale overheidsdiensten die de ontwikkelcirkels 

toepassen. Op vlak van kennis en opvolging wordt zelfs de maximale score bereikt. 

Maturiteitsindex FOD P&O

Leadership Development (180° feedback)

In juni 2007 organiseerde de FOD Sociale Zekerheid voor de eerste keer een 180° 

feedbackenquête voor alle leidinggevenden. Dit gebeurde in samenwerking met de 

FOD Personeel & Organisatie die de methodologie en een webtool ter beschikking 

stelden. Deze 180° feedbackenquête zou om de 2 jaar georganiseerd worden. In 

december 2009 werd de enquête dan ook voor de tweede keer gelanceerd. 

Bedoeling van deze enquête is dat iedere leidinggevende (205 in totaal) feedback krijgt 

over zijn functioneren van zijn eigen directe leidinggevende en van zijn medewerkers. 

Ook geeft hij zelf een antwoord op de enquête. De enquête is verplicht voor 

FOD Sociale Zekerheid Federale overheid

Kennis 100% 50,26%

Opvolging 100% 64,71%

Communicatie 63,82% 33,65%

Proces 51,56% 31,97%
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leidinggevenden en vrijwillig voor medewerkers. We merken uit onderstaande tabel 

dat het deelnemingspercentage voor de directe leidinggevenden en de medewerkers 

licht daalde.

Responsgraad

In tegenstelling tot de eerste enquête in 2007 waar slechts één vragenlijst werd 

opgesteld, stelden we in 2009 7 vragenlijsten op basis van het nieuwe competentie-

model van de Federale Overheid op. De vragenlijsten werden afgestemd op het 

functieniveau D, C, B, A1/2, A3/4/5 en managementfuncties. 

De leidinggevenden kregen een rapport met een uitgebreide analyse van alle 

antwoorden. Daarnaast kregen ze tijdens een infosessie meer informatie over hoe ze 

dit rapport moeten interpreteren. Nieuw in 2009 bij deze 180°-oefening zijn ook de 

verplichte feedbackgesprekken. Dit is een gesprek met de chef of met iemand van de 

stafdienst P&O om de chefs te helpen hun resultaten te verduidelijken en gezamenlijk 

na te denken over mogelijke ontwikkelacties. Tijdens de planningsgesprekken begin 

2010 in het kader van de individuele ontwikkelcirkels kunnen deze acties verder 

geconcretiseerd worden.

Individuele resultaten

Elke vragenlijst bestond uit een aantal stellingen waaraan de chef zelf, zijn directe 

leidinggevende en zijn medewerkers een score van 1 tot en met 5 konden geven  

(3 is voldoende). Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het aantal chefs met geen enkele 

indicator met een score lager dan 3 (geen enkele onvoldoende), in 2009 gestegen is 

tot 62% in vergelijking met 45% in 2007. In 2007 waren er 12% van de chefs met 15 of 

meer indicatoren met één score lager dan 3; in 2009 was dit slechts 3% van de chefs.

Naast een rapport over alle individuele scores werd een rapport opgesteld per niveau. 

Hieruit blijkt dat voor elk niveau de gemiddelde scores van de directe leidinggevende 

en de medewerkers samen boven de 3,5/5 liggen. Dit is een zeer goed resultaat. Het is 

ook opvallend dat de waarden solidariteit en vertrouwen bij bijna alle niveaus in de top 

3 voorkomen. De waarde teamontplooiing zit voor alle niveaus bij de 3 laagste scores. 

De resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van modulaire leider-

schapstrajecten voor alle leidinggevenden.

aantal in 2009 Percentage in 2009 Percentage in 2007

Zelfevaluatie 
door de chefs

176 86% 81%

evaluatie 
door directe 
leidinggevende

177 86% 97%

Deelname 
medewerkers

544 46% 51%

aantal 
stellingen 

met score < 3

aantal chefs 
in 2009

aantal chefs
in 2007

Percentage 
in 2009

Percentage 
in 2007

0 122 95 62% 45%

1-3 44 51 22% 24%

4-9 19 21 10% 10%

10-13 6 19 3% 9%

>15 5 26 3% 12%



92

1.5 Onze groene resultaten

Door de omschakeling naar een nieuwe werkomgeving “dynamic office” werden 

ook de interne processen herzien. Zo kon de FOD Sociale Zekerheid heel wat groene 

resultaten bereiken. Uit onderstaande tabel kan men afleiden dat zowel wat betreft 

papierverbruik als het gebruik van printtoestellen en kantoormeubilair zware 

besparingen werden gerealiseerd.

Groene resultaten

* MFP = multifunctionele printer (printen, faxen, scannen, kopiëren)

Vele diensten en directies-generaal hielden archieven of documenten bij die niet 

thuishoorden op de werkvloer of die vernietigd konden worden. Bijgevolg stapelden 

de documenten en papieren zich op: in kasten, bureaus, archiefruimtes, op het netwerk 

van de FOD, op de eigen pc’s, enz. Met de verhuis in het vooruitzicht startte de reflectie 

over hoe we op de beste manier kunnen omgaan met onze beschikbare informatie 

en ruimte. Aan het papieren archief van de FOD werd een specifieke bestemming 

gegeven: digitaliseren, kantooromgeving Finance Tower, archiefruimte van de FOD, 

rijksarchief en vernietiging. Door de ventilatie van het papieren archief van onze FOD 

werd zowel aan ruimte bespaard als verstandiger omgesprongen met de informatie 

die binnen de FOD ter beschikking is. 22% van het papier of 1496 meter werd nog 

voor de verhuis vernietigd. 

1.6 De FOD Sociale Zekerheid als best pratice  

Het NoVo verhaal van de FOD Sociale Zekerheid is een uniek voorbeeld van een 

federale overheidsdienst die een ambitieuse doelstelling met succes tot een goed 

einde heeft gebracht. Het was een proces met vallen en opstaan, met do’s en don’ts. 

Een ervaring die we graag uitwisselen met anderen zodat ze kunnen leren van onze 

valkuilen en successen.

We deelden onze ervaringen met een 20-tal organisaties uit de lokale, regionale en 

federale overheden, maar ook uit de privé-sector.

voor verhuis Na verhuis (2009) Besparing

Papierverbruik
9 paletten papier 

per maand 
(108 p/jaar)

4 paletten papier per 
maand (48 p/jaar)

55%

Printers, faxen 
en copiers

450 toestellen
30 MFP’s* + 
10 printers + 

10 kleurenprinters
88%

Kantoor-
meubilair

15.000 stukken +/- 6.000 60%

1734 m; 25%

3206 m; 47%

391m; 6%

9 m; 0%

1496 m; 22%

Kantooromgeving Finance Tower
Archiefruimte Finance Tower
Bibliotheek van de FOD
Rijksarchief
Vernietiging

1734 m; 25%

3206 m; 47%

391m; 6%

9 m; 0%

1496 m; 22%

Kantooromgeving Finance Tower
Archiefruimte Finance Tower
Bibliotheek van de FOD
Rijksarchief
Vernietiging



1.7 Friends & Family Day  

In september 2009 organiseerde het NoVo-team de eerste editie van de Friends & 

Family Day. Dit event staat symbool voor de nieuwe cultuur die onze FOD beoogde 

met het NoVo project: “Elke medewerker is regisseur van zijn/haar eigen leven”. We 

vinden het belangrijk om ook de vrienden en de familie op een informele manier bij 

het professioneel leven van onze medewerkers te betrekken, het stoffige karakter van 

werken bij de overheid voorgoed te doen verdwijnen, collega’s elkaar te laten ontmoeten 

buiten de werksfeer, solidariteit en teamspirit aan te wakkeren,.... Het is een evenement 

waarbij medewerkers met familie en vrienden worden uitgenodigd voor een gezellig 

dagje in Brussel. Het kent een heel breed programma met een bezoek aan de eigen 

werkomgeving, deelname aan culturele activiteiten en een tuinfeest. In 2009 telde de 

Friends & Family Day een 600-tal deelnemers. In 2010 volgt een nieuwe editie. 

De Friends & Family Day wordt beschouwd als de officiële afsluiting van het NoVo-

project, hoewel veel van de initiatieven sindsdien verdergezet worden door de 

verschillende diensten zoals de stafdienst P&O (cultuuromslag), ICT (digitalisering en 

nieuwe technologieën) en de dienst Logistiek (werkomgeving). 

2.1 Personeelsbestand   

a) statuut – taalrol – niveau – geslacht

De FOD Sociale Zekerheid telt 1316 medewerkers, waarvan 365 contractuelen en 951 

statutairen. 

653 van onze medewerkers zijn Franstalig (49,62%),  663 Nederlandstalig (50,38%). 

364 collega’s behoren tot niveau A, 310 tot niveau B, 442 tot niveau C en 200 tot niveau D.  

Onze FOD stelt 757 vrouwen tewerk (57,52%), tegenover 559 mannen (42,48%). 

b) arbeidstijd

De onderstaande tabel geeft het aantal voltijdse en deeltijdse medewerkers van 

onze FOD weer (in percentage van de arbeidstijd). Hieruit blijkt dat 71.50% van onze 

medewerkers voltijds werkt en 16% 4/5de.

2    personeel van De FoD

arbeidstijd (in %) aantal personen % van totaal aantal personeel

100 941 71,50%

80 213 16,19%

70 1 0,08%

65 5 0,38%

57 1 0,08%

50 95 7,22%

47 1 0,08%

39 2 0,15%

0 57 4,33%

1316 100,00%
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c) leeftijd

De meeste medewerkers (402 personen of 30,55%) zijn tussen 50 en 59 jaar oud. 

Ongeveer 66% van onze medewerkers zijn ouder dan 40. De volledige leeftijdspiramide 

ziet er als volgt uit: 

d) verdeling per Dg/sD

De onderstaande tabel toont het aantal medewerkers per directie-generaal (DG) of 

stafdienst (SD). Daaruit blijkt dat de meeste medewerkers werken voor de DG Personen 

met een handicap (34.27%) en de DG Sociale Inspectie (23.78%). 

leeftijdscategorie aantal personen Percentage

<25 30 2,28%

25-29 128 9,73%

30-39 287 21,81%

40-49 392 29,79%

50-59 402 30,55%

>=60 77 5,85%

TOTAAL 1316 100,00%

Dg/SD aantal personen

Dg Beleidsondersteuning 71

Dg Oorlogsslachtoffers 32

Dg Personen met een handicap 451

Dg Sociaal Beleid 71

Dg Sociale Inspectie 313

Dg Zelfstandigen 127

Diensten van de voorzitter 35

SD B&B 21

SD ICT (Smals niet meegerekend) 56

SD logistiek 74

SD P&O 53

Overige 12

TOTAAL 1316
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2.2 Telewerk

Op 31 december 2009 telde onze FOD in totaal 378 telewerkers. 211 daarvan begonnen 

met telewerk in de loop van 2009. 

Onderstaande tabel toont ons dat de meeste telewerkers die in 2009 gestart zijn 

met telewerken, vrouw (71.60%) zijn en van niveau C (66.40%). 76.80% van deze 

telewerkers werkt één dag per week thuis. 

2.3 Personeelsbewegingen

In 2009 verwelkomde onze FOD 25 statutaire en 62 contractuele medewerkers. De 

volgende tabel licht deze cijfers toe.

rubriek Details aantal Percentage

geslacht
Vrouwen 151 71,60%

Mannen 60 28,40%

Statuut
Contractuelen 76 36,00%

Statutairen 135 64,00%

Taalrol
Franstaligen 95 45,00%

Nederlandstaligen 116 55,00%

aantal dagen 
per week

1 dag/week 162 76,80%

2 dagen/week 49 23,20%

Niveau

A 40 19,00%

B 11 5,20%

C 140 66,40%

D 20 9,50%

aantal telewerkers aantal

Totaal aantal telewerkers bij de FOD 378

Totaal aantal telewerkers begonnen in 2009 211

Niveau Franstaligen Nederlandstaligen Totaal

In dienst getreden 
statutairen

A 6 3 9

B 2 4 6

C 6 4 10

Totaal 14 11 25

Niveau Franstaligen Nederlandstaligen Totaal

In dienst getreden 
contractuelen

A 20 10 30

B 6 10 16

C 8 7 15

D 0 1 1

Totaal 34 28 62
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In totaal verlieten 49 medewerkers onze FOD: 29 statutairen en 20 contractuelen. De 

volgende tabellen lichten deze cijfers toe.

2.4 Bevorderingen en cartografie van niveau A 

De cartografie werd opgemaakt aan de hand van alle functiebeschrijvingen van niveau 

A binnen de federale overheid en van de weging van deze functies op basis van 

relevante criteria. De procedure heeft geresulteerd in een lijst van zo’n 1500 mogelijke 

functies, geklasseerd volgens gespecialiseerde domeinen en hiërarchisch ingedeeld 

van A1 tot A51. Dankzij deze taxonomie komen de loopbaanmogelijkheden duidelijker 

naar voor. Daarnaast zijn ook de verantwoordelijkheden en verwachtingen per functie 

duidelijker afgebakend. Door een beslissing van het Directiecomité van onze FOD  

werden alle permanente betrekkingen van de categorie van niveau A opengesteld.  

Van de 118 functies in klassen A2, A3, A4 en A5 die in 2008 vacant werden verklaard, 

werden er 107 nog hetzelfde jaar ingevuld. Drie functies werden ingevuld in 2009.  

2.5 Opleidingen

In 2009 volgden de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid in totaal 1254,4 

opleidingsdagen. Vergeleken met de cijfers van 2008 blijkt dat er minder opleidingsdagen 

werden gevolgd door Franstaligen. Ook de verhouding tussen het aantal gevolgde 

interne en externe opleidingen wijzigde sterk: er werden meer externe opleidingen 

gevolgd. 
Niveau Franstaligen Nederlandstaligen Totaal

afgevloeide 
contractuelen

A 2 2 4

B 0 1 1

C 1 5 6

D 5 4 9

Totaal 8 12 20

Niveau Franstaligen Nederlandstaligen Totaal

afgevloeide 
statutairen

A 8 3 11

B 3 4 7

C 3 3 6

D 1 4 5

Totaal 15 14 29

Taalrol 2008 2009

Fr 957 692,8

Nl 306 561,6

Totaal 1263 1254,4

Taalrol

2008 2009

extern 
(in %)

Intern 
(in %)

Totaal 
(in %)

extern 
(in %)

Intern 
(in %)

Totaal 
(in %)

Fr 36,22 39,55 75,77 48,15 7,08 55,23

Nl 20,74 3,48 24,23 43,05 1,72 44,77

Totaal 56,97 43,03 100,00 91,20 8,80 100,00

1www.federalecartografie.be 
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Wanneer we gaan kijken naar het type opleiding, blijkt dat vooral taalopleidingen en 

opleidingen rond communicatie & persoonlijke effectiviteit hoog scoren.  

2.6 Preventie en bescherming op het werk

Er werden verschillende initiatieven genomen rond preventie en bescherming op het 

werk. 

In 2009 vonden 10 vergaderingen plaats van het Basisoverlegcomité “Preventie en 

bescherming op het werk”, het overlegplatform met de syndicale organisaties van 

onze FOD rond dit thema. Naar aanleiding van onze verhuis naar de Finance Tower 

begin 2009 werd een nieuw intern veiligheids- en evacuatieplan uitgewerkt. Dit plan 

werd bekend gemaakt bij alle medewerkers met didactisch materiaal zoals filmpjes, 

PowerPoint presentaties en USB-sleutels met dit plan erop. Tot slot kregen de leden van 

de eerste interventieploegen opleidingen in eerstehulpverlening en brandbestrijding en 

heeft een deel van de medewerkers die in het kader van hun opdracht een voertuig 

moeten besturen, deelgenomen aan een cursus preventief rijden. 

2.7 Relaties met de vakorganisaties 

a) Basisoverlegcomité

In 2009 vonden elf overlegvergaderingen plaats tussen de FOD en de syndicale 

organisaties rond materies die gevolgen hebben voor het personeel van de FOD 

(personeelsplan, arbeidsduur, werktijd, werkomgeving, telewerk, enz…).

b) sectorcomité

Het Sectorcomité XIII “Sociale Zekerheid” vergaderde twee keer in 2009. Het is 

bevoegd voor onze FOD, de POD Maatschappelijke Integratie, de Controledienst voor 

de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, het Federaal agentschap 

voor de opvang van asielzoekers en de Ombudsdienst Pensioenen. In het Sectorcomité 

wordt onderhandeld over de grondregelingen van het administratief statuut en de 

bezoldigingsregeling. 

Opleidingstype
extern

(in aantal dagen)
Intern

(in aantal dagen)
Totaal

(in aantal dagen)

Bureautica 64,00 64,00

Communicatie 
(persoonlijke 
effectiviteit) 

318,50 318,50

economie-budget-
financiën 

18,00 18,00

ICT (Informatica) 2,00 2,00

Moedertaal 22,50 22,50

Talen 312,00 66,00 378,00

Management 179,00 179,00

administratie 
en recht

97,00 97,00

Beroepstechnieken 131,00 4,00 135,00

Duurzame 
ontwikkeling 
& leefmilieu 

Totaal 1144,00 110,40 1254,40
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Er werd voor de FOD onderhandeld over drie punten: 

-  de overname van het beheer van de kinderbijslag door de RKW (Rijksdienst voor  

 Kinderbijslag voor Werknemers); 

-  de werktijdregeling;

-  de elektronische verzending van de documenten voor de overleg- en  

 onderhandelingscomités. 

2.8 Welzijn en diversiteit

a) voorbereiding op het pensioen

Jaarlijks gaan tientallen collega’s met pensioen. Om hen beter voor te bereiden op deze 

verandering, biedt de FOD Sociale Zekerheid hen een vierdaagse cursus aan. Bedoeling 

is hen ervan bewust te maken dat deze nieuwe levensfase veranderingen met zich 

mee kan brengen op zowel psychologisch, juridisch en financieel vlak als op het vlak 

van gezondheid. Deze cursus kan tijdens het laatste jaar van de actieve loopbaan 

worden gevolgd, zelfs samen met de partner. Negen Nederlandstalige collega’s 

hebben aan de cursus deelgenomen in 2009 en hebben hem positief beoordeeld. 

b) vaccinatie tegen de seizoensgriep

310 personeelsleden werden gevaccineerd tegen de seizoensgriep (+/- 200 in Brussel 

en een honderdtal in de provincies). Dat is een vijftigtal personen meer dan in 2008. 

c) actieplan tegen de a/h1n1-griep

Om onze FOD voor te bereiden op de gevolgen van een eventuele pandemie, 

werkte een multidisciplinaire werkgroep een actieplan tegen de A/H1N1-griep uit. 

De afwezigheid van een groot aantal medewerkers wegens ziekte of om hun zieke 

gezinsleden te verzorgen, kan immers zware gevolgen hebben voor de kernactiviteiten 

van onze FOD. 

De uitwerking van dit actieplan was gesteund op de proactieve aanpak waarvan onze 

FOD steeds blijk geeft. Het actieplan liet toe om zowel medewerkers als externe 

partners gerust te stellen en te tonen dat de FOD zich bewust is van de problemen die 

een grieppandemie kan meebrengen. Het actieplan maakte een stand van zaken op 

van de hulpmiddelen en informatie die nodig zijn om een grieppandemie het hoofd te 

bieden. Daarnaast werden de kritische functies in kaart gebracht binnen elke directie-

generaal of stafdienst en de personen die een dergelijke functie uitoefenen, woonden 

een informatiesessie bij met meer uitleg over het actieplan, over wat kritische functies 
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zijn, over het ICT-materiaal (webcam, video conferencing), enz. 

De pandemiewerkgroep volgde dit plan op in functie van de evolutie van het 

absenteïsme in onze FOD. In een eerste fase werd de klemtoon op preventie en 

communicatie gelegd. Via diverse kanalen werden tips verspreid om de medewerkers 

te beschermen tegen de griep, onder andere via het intranet (pop-ups, banners), de 

elektronische valven en affiches in de toiletten. Er werd ook extra ontsmettingsmateriaal 

aangekocht.

d) stressmanagement

Uit een stressenquête die onze FOD begin 2005 organiseerde, is gebleken dat het 

werk van sociaal inspecteur en sociaal controleur emotioneel erg belastend is. Naar 

aanleiding daarvan werden er voor alle regionale diensten workshops rond actief 

stressmanagement georganiseerd, negen in totaal. 

e) preventief gezondheidsprogramma

Het preventief gezondheidsprogramma dat onze FOD in 2009 invoerde, beoogt de 

gezondheid van de medewerkers te bevorderen. Zij kunnen op eigen initiatief een arts 

raadplegen om een gezondheidsbalans op te maken of therapiesessies volgen bij een 

kinesitherapeut, diëtist, psycholoog, enz. Hiervoor worden vijf dagen dienstvrijstelling 

over een periode van vijf jaar toegekend. De kosten zijn voor rekening van de 

medewerker die dit aanvraagt. Alle medewerkers met minstens twee jaar anciënniteit 

kunnen deelnemen aan het programma. De FOD ontving in 2009 zes aanvragen. 

f) registratie van personen met een handicap

Het koninklijk besluit van 5 mei 2007 bepaalt de aanwerving van personen met een 

handicap binnen de federale overheid. In dit KB werd vastgelegd dat het percentage 

personen met een handicap binnen een federale overheidsdienst 3% moet zijn. 

In dit kader werd het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap 

in onze FOD gemeten: 0,71% vóór de maatregel en 1,31% na de maatregel. De 

onderstaande tabel toont de verdeling per niveau en volgens leeftijd. 

De medewerkers die aan deze enquête hebben deelgenomen, kregen de 

gelegenheid om een gesprek te hebben met de diversiteitsverantwoordelijken en/

of een kwalitatieve vragenlijst in te vullen met betrekking tot hun ervaringen en hun 

werkomgeving. Het doel van deze vragenlijst was te peilen naar hun tevredenheid op 

het vlak van integratie, de toegang tot opleidingen, de relaties met collega’s en chef, 

de toegankelijkheid van onze gebouwen, enz. 

rubriek Details Percentage

Niveau

A 7,14% 

B 7,14% 

C 35,71%

D 50%

leeftijd

20-29 jaar 0%

30-39 jaar 7,14% 

40-49 jaar 21,42%

50 jaar en ouder 71,43%
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g) “zero tolerance” voor alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol of drugs kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, 

de veiligheid en het werk. Gelet op de verantwoordelijkheid die men draagt bij het 

besturen van een voertuig en omdat (overmatig) gebruik van alcohol of drugs het 

risico op verkeersongevallen verhoogt, werd in onze FOD een “zero tolerance”-beleid 

ingevoerd voor alle medewerkers die een veiligheidsfunctie uitoefenen of die in 

het kader van hun functie een voertuig besturen. Dit betekent dat het gebruik van 

alcoholische dranken of verdovende middelen, zelfs tijdens de pauzes, verboden is. 

3.1 Personeels- en werkingskosten

In 2009 bedroegen de kredieten voor personeels- en werkingskosten in totaal 

101.378.000€.  

Uitgavenposten
kredieten 2008 

(x 1000€)
kredieten 2009 

(x 1000€)

personeelskosten beleidscellen 8.900 9.739

werkingsmiddelen beleidscellen 1.592 1.472

personeelskosten FOD Sociale Zekerheid 54.268 57.702

werkingsmiddelen FOD Sociale Zekerheid 37.775 32.465

totale kost werking en personeel 102.535 101.378

3    Financiën 
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3.2 Subsidies, toelagen, tegemoetkomingen

Het budget van de FOD Sociale Zekerheid voor 2009 bedroeg 9,78 miljard €. Meer dan 

99% van dit bedrag werd besteed aan dotaties, toelagen en andere tegemoetkomingen. 

Onderstaande tabel toont de grootste uitgavenposten en vergelijkt de kredieten met 

die van 2008. 

3.3 Vastleggingen

Het reserveren van de nodige financiering gebeurt door middel van een vastlegging 

van de kredieten. De FOD staat in voor de interne controle van de dossiers, de registratie 

van de vastlegging en de coördinatie met de externe partners (Rekenhof, Inspectie 

Financiën, FOD Begroting, …).  In 2009 werden er 820 vastleggingen ingevoerd, 326 

daarvan werden gewijzigd in de loop van het jaar. 

3.4 Ordonnanceringen

Een betaling wordt uitgevoerd via een ordonnancering. Eén van de belangrijkste taken 

van onze FOD op het vlak van budgettair beheer is het tijdig betalen van de dotaties, 

facturen en vorderingen. In 2009 waren er zo 20.450 verrichtingen, tegenover 21.865 

in 2008. 

3.5 FedCOM

Het project FedCOM is bedoeld om de boekhouding en het budgetbeheer in alle federale 

overheidsdiensten te moderniseren. De belangrijkste wijzigingen kunnen in drie punten 

worden samengevat: een nieuw informaticaprogramma voor het financieel beheer, 

een nieuwe wetgeving en nieuwe werkprocedures voor de betrokken diensten. 

Om zich op deze verandering voor te bereiden, werden de verschillende financieel-

administratieve procedures van de FOD (uitbetaling van personen met een 

handicap, niet-fiscale inkomsten, betaling van de dotaties, enz.) geanalyseerd en 

aangepast. Er werden opleidingen georganiseerd rond het gebruik van de nieuwe 

informaticatoepassing. Zo waren er aan het einde van het jaar al meer dan 70 personen 

in staat om de nodige verrichtingen uit te voeren in het systeem. 

Uitgavenposten
Kredieten 2008

(x 1000€)
Kredieten 2009

(x 1000€)

Subsidies voor het statuut 
der zelfstandigen

1.248.199 1.270.904

Tegemoetkomingen voor personen 
met een handicap

1.567.458 1.774.284

globale rijkstoelage voor de rSZ 
(rijksdienst voor Sociale Zekerheid)

5.730.361 5.836.265

Toelage voor de DOSZ (Dienst voor 
de overzeese sociale zekerheid)

310.496 308.848

gewaarborgd inkomen voor bejaarden 392.915 390.253

Subsidie voor het Iv-NIOOO 
(Instituut voor veteranen – Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden, 
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers) 

46.459 43.069

Burgerlijke slachtoffers van de oorlog 
1940-45

38.015 36.578

andere toelagen of dotaties 54.858 55.246

Totaal subsidies en 
tegemoetkomingen

9.388.761 9.715.447
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4.1 Afronden van de verhuis 

Begin 2009 verhuisde de FOD Sociale Zekerheid naar de gerenoveerde Finance Tower. 

drie van onze oude gebouwen werden definitief ontruimd. De nieuwe werkomgeving 

werd voorzien van nieuw meubilair. Het oude meubilair werd in samenwerking met 

de dienst Domeinen van de FOD Financiën in een eerste fase te koop aangeboden 

aan onze medewerkers. Nadien werd het resterende meubilair verkocht aan andere 

overheidsdiensten of opkopers.  

Tijdens de eerste maanden na de verhuis werd ook een overlegcomité opgericht 

met de syndicale organisaties en vertegenwoordigers van elke directie-generaal en 

stafdienst om een forum te bieden voor zorgpunten of problemen (vb. airco, meubilair, 

toegang tot lokalen,...) en samen te zoeken naar een oplossing. 

Tot slot werkte de FOD Sociale Zekerheid ook mee aan de opstart van het bedrijfsrestaurant 

in de Finance Tower dat gedeeld wordt door alle bezetters en uitgebaat door de FOD 

Financiën. Het restaurant werd in april 2009 geopend.  

4.2 Opstart werking in nieuwe werkomgeving

De verhuis bracht heel wat nieuwe routines met zich mee. Zo werd het 

postverdelingssysteem herbekeken en aangepast aan de dynamische werkomgeving. 

Ook het beheer van de archieven van de FOD werd drastisch aangepast. Een barcode 

identificeert de archiefdozen die in een opslagruimte bewaard worden en op aanvraag 

bezorgd worden aan de gebruiker. Een van de implicaties van het werken in een 

dynamische werkomgeving is dat er best zo weinig mogelijk externe bezoekers op de 

werkvloer ontvangen worden. Daarom werd een specifieke vergaderzone ingericht en 

het beheer ervan centraal georganiseerd. 

Testimonial Heidi en Nancy 
van +2

Het werken in de Finto is een groot 

verschil met het werken vroeger 

in het Centrum 58. Daar waren we 

verantwoordelijk voor vergaderzalen 

op 3 verdiepen, wat maakte dat we niet veel 

contact hadden met mensen, en we ons meer een ‘nummer’ 

voelden. Nu we hier werken, zijn we veel gelukkiger in onze 

job. In het begin werd er nog gesleuteld aan het verplaatsen 

van vergaderzalen of het plaatsen van gordijnen om de 

geluidshinder tussen de vergaderruimtes of voor de personen 

die op de mezzanine op +3 werken te beperken. We zorgen 

voor het onthaal van externe bezoekers, de mensen spreken 

ons vaak aan, alle vergaderzalen bevinden zich op dezelfde 

verdieping, wat gemakkelijk is, en alle aanvragen verlopen 

via pc. Hier hebben we veel sociaal contact en krijgen we 

waardering voor wat we doen.

4    Facility management
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4.3 Toegankelijkheid 

De gebouwen van onze FOD dienen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar te zijn voor 

iedereen. Anders gezegd: alle mensen moeten op gelijkwaardige wijze van de locatie 

gebruik kunnen maken. 

In 2009 werd voor elk Centrum voor Medische Expertise voor personen met een 

handicap en voor de regionale bureaus van de DG Sociale Inspectie een gedetailleerde 

analyse gemaakt volgens de principes van de “integrale toegankelijkheid”. De bedoeling 

is dat men zich niet op één specifieke “groep” van personen met een handicap richt, 

bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, maar er van uit gaat dat de locatie voor iedereen 

toegankelijk moet zijn. Dus ook voor bijvoorbeeld slechtziende personen, mensen met 

een auditieve handicap, leveranciers met karretjes of mensen met een buggy, enz. 

Niet alleen de onmiddellijke omgeving van een locatie, maar ook de bereikbaarheid 

met het openbaar vervoer, parkingmogelijkheden, enz. werd onderzocht. Voor elk 

onderzocht gebouw proberen we de  aanbevelingen uit te voeren.

4.4 Magazijnbeheer

Om de bestellingen van logistieke benodigdheden efficiënter te laten verlopen, werd 

een database ontworpen in Access. Deze database bevat alle gegevens van de interne 

diensten en externe leveranciers: naam, adres, de bestelde producten, de prijs en de 

stock ervan. Het analyseren van deze gegevens zorgde ervoor dat de behoefte van het 

personeel aan dit type materiaal duidelijker gedefinieerd kon worden en er in 2009 

grondig bespaard kon worden op deze uitgavepost.

4.5 Green logistics 

In 2009 gingen we van start met het project Green Logistics. De Europese Unie stelt 

zich tot doel dat vanaf 2010 50% van alle overheidsopdrachten milieuvriendelijk 

moeten zijn. 

Daarom zocht zij in 2009 nationale experten uit alle lidstaten rond de vergroening van 

overheidsopdrachten of “Green Public Procurement” (GPP). Twee medewerkers van 

de FOD Sociale Zekerheid werden afgevaardigd voor België, wat uitzonderlijk is als 

verticale overheidsdienst. Zij namen deel aan een negen weken durende opleiding 

GPP (acht weken online cursus en één week intensieve opleiding in Turijn). Dit om de 

Europese doelstellingen beter te leren kennen en de bekendheid van Europese tools 

te vergroten. 

In alle lidstaten worden in 2010 bewustmakingsconferenties georganiseerd. Deze 

conferenties brengen mensen samen die een verschil kunnen betekenen in de 

vergroening van overheidsopdrachten. In België ging deze conferentie door in juni 2010.  
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5.1 Ontwikkeling van ICT-diensten en –oplossingen
 op maat 

a) tijdige en kwaliteitsvolle aflevering van ict-diensten 
 en –oplossingen 

Bij de ontwikkeling van ICT-diensten en –oplossingen houdt de FOD Sociale Zekerheid 

rekening met de verwachtingen zowel op het vlak van termijn als kwaliteit van de 

verschillende directies-generaal (DG’s) en stafdiensten. Vanaf de formulering van hun 

behoeften tot de aflevering van de oplossing wordt er daarom nauw samengewerkt 

tussen de DG’s en stafdiensten enerzijds en de dienst ICT anderzijds. Van de 37 

projecten die in 2009 werden beheerd voor alle DG’s en stafdiensten, werden er negen 

tijdig afgeleverd, één project werd afgeleverd met vertraging, drie projecten lopen nog 

door in 2010 en hebben om complexe redenen vertraging opgelopen, en 24 projecten 

lopen probleemloos door in 2010.

b) verbetering van de beslissingsstructuren in samenwerking 
 met de verschillende niveaus van de FoD

De markt van informatie- en communicatietechnologie evolueert voortdurend. Onze 

FOD heeft op dat vlak dan ook steeds meer complexe en uiteenlopende verwachtingen. 

Het nemen van beslissingen die te maken met automatisering, wordt dan ook steeds 

moeilijker en moet worden gestroomlijnd op alle niveaus van de organisatie, zowel 

op het globaal en transversaal niveau van de FOD, door middel van een rechtstreekse 

samenwerking tussen de dienst  ICT en iedere DG en stafdienst,  als op het niveau van 

de dienst ICT zelf. 

Vanuit dit oogpunt heeft de FOD Sociale Zekerheid een plan uitgewerkt voor de 

omvorming van de dienst ICT. In dit hervormingsplan dat in 2009 werd opgestart, werd 

een luik opgenomen voor de herziening van de beslissingsorganen en –processen op 

verschillende gebieden, zoals programmabeheer, de risicowaarden en het risicobeheer 

op het vlak van de informatiesystemen, het veranderingsmanagement en de 

bedrijfsarchitectuur. Deze benadering werd in 2009 aan twee DG’s voorgesteld.

5.2 Ondersteuning van de ICT-diensten 
 en –oplossingen

a) Beschikbaarheid en continuïteit van de ict-oplossingen

Het komt erop aan de aangeboden ICT-oplossingen veilig te stellen, vooral wat betreft 

de beschikbaarheid en continuïteit ervan.

De back-up- en restore-infrastructuur werd daartoe verbeterd, geconsolideerd 

en gecentraliseerd voor alle soorten servers (mainframe en open systemen) en 

informatiesystemen van alle sites (centraal en extern). Tegelijk werden de daaraan 

gekoppelde procedures en de ondersteuningsovereenkomsten die waarborgen dat er 

bij incidenten wordt ingegrepen, aangepast.  

Deze initiatieven lieten onze FOD toe om te zorgen voor een back-upgarantie van 

98,4% (een stijging met 0,5% ten opzichte van 2008) en een beschikbaarheid van de 

informatiesystemen van 99,5% (status-quo ten opzichte van 2008).

b) verbetering van de processen “Demand management” 
 en “service management”

In het kader van het hervormingsplan van de dienst ICT startte de FOD Sociale 

Zekerheid met een eerste herziening en verbetering van de portefeuille van zijn 

dienstverlening aan de verschillende DG’s en stafdiensten. Het is de bedoeling, naast 

5    it-vermogen
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de informatiesystemen op maat, diensten met betrekking tot innovatie, studies en 

prototypes, evenals diensten met betrekking tot begeleiding en opleiding daarin op 

te nemen. 

Tegelijkertijd werd ook het proces voor het beheer van de aanvragen van de DG’s en 

stafdiensten bij de dienst ICT geëvalueerd en werden er verbeteringen gedefinieerd om 

rekening te houden met alle instroomkanalen van de IT-aanvragen, het beheersproces 

te harmoniseren en de opvolging te consolideren. De twee belangrijkste kanalen zijn 

enerzijds de Helpdesk voor alle gebruikers en anderzijds de Relationship Managers 

voor de aanvragen van studies en projecten van de DG’s en stafdiensten. In 2009 werd 

een eerste versie van de dienstenportefeuille en van de processen inzake het beheer 

van de aanvragen en diensten uitgewerkt.

5.3 Haalbaarheids- en opportuniteitsstudies

a) studies goedgekeurd door het Directiecomité

Er werden in 2009 drie studies uitgevoerd. In de eerste studie werd bepaald welke 

basiscomponenten en middelen nodig zijn voor een WEB 2.0-omgeving voor onze 

FOD. In de tweede studie werd een globaal voorstel gedaan voor een nieuwe 

projectportefeuille voor de DG Sociale Inspectie. In de derde en laatste studie werd, 

op basis van een enquête onder de gebruikers, geanalyseerd hoe ze gebruik maken 

van de informaticatools waarover ze beschikken met het oog op kostenoptimalisering. 

b) invoering van het “study life cycle”-proces

In het kader van het hervormingsplan van de dienst ICT werd een ontwikkelingsfase 

opgestart voor twee nieuwe processen en levenscycli die het mogelijk maken rekening 

te houden zowel met studies als met projecten en cycli voor het onderhoud van de 

bestaande informatiesystemen.

Een eerste proces is toegespitst op de opportuniteitsstudies die het mogelijk maken 

om op basis van een idee de behoeften bloot te leggen en de impact, de risico’s, de 

kosten, de termijnen en een architectuur te bepalen. 

Een tweede proces is gericht op de haalbaarheidsstudies voor de behoeften die uit het 

vorig proces zijn gebleken: op basis van deze studies kunnen scenario’s voor oplossingen 

worden voorgesteld. Na een evaluatie door de vragende DG’s en stafdiensten, kunnen 

verschillende scenario’s voor oplossingen eventueel uitmonden op één of meerdere 

projecten.
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5.4 Ondersteuning van de medewerkers

a) snelle afhandeling van de aanvragen

Het serviceniveau van de Helpdesk ICT van onze FOD werd geëvalueerd op het vlak van 

snelheid en doeltreffendheid. Tegenover 2008 daalde het percentage snel afgehandelde 

aanvragen van 95,4% tot 77,2%. Deze daling is te wijten aan het feit dat de aanvragen 

van de gebruikers van de informaticadiensten steeds complexer worden. 

b) invoering van een Front office

Nog steeds om het partnerschap tussen de dienst ICT en de DG’s en stafdiensten te 

consolideren, te harmoniseren en te verbeteren, werd een eerste stap gezet om de 

Project Office ICT om te vormen in een Front Office: het Business Center (dat instaat 

voor het partnerschap met de DG’s en stafdiensten en de analyse en opvolging 

van de aanvragen), de Helpdesk en het project- en studiebeheercentrum werden 

samengevoegd.

6.1 Informatie aan de burger

Het is niet altijd evident om de continue evoluties van de sociale zekerheid en de 

bijzonder complexe institutionele structuur te vatten. De informatieambtenaar 

behandelt vragen van burgers of personeelsleden die niet weten welke persoon of 

instelling bevoegd is om hun vragen te beantwoorden. 

De informatieambtenaar oriënteert de mensen naar de dienst of persoon, binnen of 

buiten de FOD, die het best geplaatst is om de gewenste informatie te geven. In 

bepaalde gevallen geeft hij ook een inhoudelijk antwoord, in het bijzonder wanneer 

het om een algemene of eenvoudige vraag gaat. 

In 2009 antwoordde de informatieambtenaar op:

-  1.600 vragen via mail; 

-  450 mails aansluitend op eerdere antwoorden; 

-  3.500 telefonische vragen; 

-  90 vragen per gsm buiten de werkuren; 

-  30 vragen per brief of na een bezoek. 

Het gros van de vragen wordt behandeld in het Nederlands (50%), het Frans (40%) en 

het Engels (10%). De informatieambtenaar verbindt zich ertoe op elke vraag binnen de 

vijf werkdagen een voorlopig of een definitief antwoord te formuleren. Meestal wordt 

reeds binnen de twee werkdagen een antwoord bezorgd. 

6    inFormatie en communicatie
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De verdeling van de gestelde vragen ziet eruit als volgt: 

-  50% waren gericht aan de stafdiensten en directies-generaal van de  

 FOD (in het bijzonder de DG’s Personen met een handicap, Sociaal Beleid,  

 Beleidsondersteuning, Sociale Inspectie, Communicatie en de stafdienst P&O). 

-  30% werden doorgestuurd naar andere federale socialezekerheids- 

 instellingen zoals de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), de RVA (Rijksdienst  

 voor Arbeidsvoorziening), het RIZIV, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV),  

 de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de POD Maatschappelijke  

 Integratie, enz. 

-  15% werden doorgestuurd naar andere federale en niet-federale Belgische  

 openbare instellingen zoals de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid,  

 Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Buitenlandse Zaken, de  

 Gewesten, de Gemeenschappen, enz. 

-  5% werden doorgestuurd naar Belgische niet-openbare instellingen en naar  

 internationale instellingen: de Europese Unie, een instelling van de sociale  

 zekerheid van een andere staat, enz. 

De informatieambtenaar coördineert ook de jaarlijkse actualisatie van de brochure “Alles 

wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid” (in het Frans, Nederlands, Engels 

en Duits), voert suggesties uit om het informatieverkeer bij de FOD te optimaliseren, 

doet voorstellen om de internetsites van de FOD en de Portaalsite van de Sociale 

Zekerheid te verbeteren en behandelt klachten die toekomen op plainte@minsoc.fed.be 

en klacht@minsoc.fed.be (60 mails), en telefonische klachten (10). 

De informatieambtenaar van de FOD Sociale Zekerheid is te bereiken via: 

Tel: 02 528 60 31

GSM: 0477 84 86 64 (enkel voor dringende gevallen)

social.security@minsoc.fed.be 
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6.2 Een gecoördineerd antwoord op vragen 
 van burgers

a) project coca

Het project CoCa (afkorting van Courrier Cabinet) werd in 2003 opgestart. De 

doelstellingen van het project zijn tweedelig: enerzijds beoogt het project dat vragen 

van burgers een uniek en begrijpelijk antwoord krijgen, en dat dit tijdig en correct 

gebeurt. Anderzijds streeft de FOD na om de brieven binnen de drie werkdagen te 

versturen aan de bevoegde dienst(en), de resultaten te analyseren en daarover te 

rapporteren. 

De beleidscel van de huidige minister van Sociale Zaken bezorgt brieven van burgers 

aan de FOD, die op zijn beurt zorgt voor de dispatching aan de bevoegde dienst(en). De 

dossiers worden verwerkt en geanalyseerd in Siebel, een informaticatool. 

b) statistieken

In 2009 ontving onze FOD 443 dossiers van de beleidscel. 30% van deze dossiers was 

bestemd voor interne diensten van de FOD, terwijl 70% aan externe diensten verstuurd 

werd. In totaal werden er dossiers verstuurd naar meer dan 23 diensten. We ontvingen 

gemiddeld 33,5 dossiers per maand. 91% van de dossiers werd door ons binnen de 

drie werkdagen aan de bevoegde dienst(en) doorgestuurd. 

De diensten die het grootste aantal dossiers ontvingen, zijn:

Selor
DG Sociaal Beleid
RIZIV
FOD Volksgezondheid
DG Personen met een Handicap

17%

9%
3%

42%

29%

Selor
DG Sociaal Beleid
RIZIV
FOD Volksgezondheid
DG Personen met een Handicap

17%

9%
3%

42%

29%

Dienst aantal dossiers

Selor 161 

Directie-generaal Sociaal Beleid 112

rIZIv 67

FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen 
en leefmilieu

33

Directie-generaal Personen met een Handicap 13
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6.3 Communicatie met woorden en daden

Een “communicatie” stap vooruit

In 2009 werd de dienst Communicatie ondergebracht bij de diensten van de Voorzitter. De 

opdrachten namen een nieuwe wending. Er wordt meer gefocused op het ondersteunen 

van de andere directies-generaal en stafdiensten in communicatieacties naar hun 

opdrachtgebonden doelgroepen toe. Deze acties kunnen zowel betrekking hebben op 

interne als externe communicatie. Zo werden in 2009 enkele overzichtelijke folders 

gerealiseerd voor personen met een handicap, een interne sensibiliseringscampagne 

rond de Mexicaanse griep, studiedagen rond sociale fraude en ouderenzorg, etc.  

Ontmoetingen binnen de FOD

In 2009 organiseerde onze FOD een aantal evenementen voor haar medewerkers. 

Naast het klassieke nieuwjaarsfeest en de sportdag organiseerden we in 2009 voor de 

eerste keer een Friends & Family Day. De eerste werkdag in de nieuwe werkomgeving 

werd opgebouwd als een welkomstdag waar ontmoeting en ontdekking centraal stond.  

 

Inhuldiging medisch centrum Luik 

Op 1 december 2009 werd het nieuwe Centrum voor Medische Expertise in Luik 

ingehuldigd. Dit Centrum is één van de 10 regionale medische centra van de Directie-

generaal Personen met een handicap. De inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van de 

ministers Didier Reynders, vice-eerste minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, 

en Jean-Marc Délizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met Personen met 

een handicap. De nieuwe locatie  is vlot toegankelijk voor personen met een handicap. 

Bij de inrichting van de lokalen werd rekening gehouden met de specifieke noden en 

behoeften van het Centrum en het comfort voor de bezoekers. 

Eerste jaarverslag

De FOD Sociale Zekerheid publiceerde in oktober 2009 zijn eerste jaarverslag 2008. Het 

was de eerste keer dat hij een geïntegreerd jaarverslag uitgaf over al zijn activiteiten. 

Centraal stonden de opmerkelijke realisaties van 2008. Het jaarverslag bood ook 

een bondig overzicht van de opdrachten van alle directies-generaal en diensten en 

beschrijft de historiek van onze FOD. Het jaarverslag 2008 bestaat ook uitsluitend 

in elektronische vorm en is ontworpen als een echte website, waar alle teksten 

eveneens in pdf gedownload kunnen worden (http://www.socialsecurity.fgov.be/

rapport/2008/nl/jaarverslag.htm).

Nieuwe briefmodellen en enveloppen

Met de verhuis naar de nieuwe werkomgeving diende ook de adreswijziging 

doorgevoerd te worden op alle briefmodellen en enveloppes. Deze gelegenheid werd 

aangewend om het beleid inzake briefmodellen en enveloppes aan te passen. Sinds 

januari 2009 werkt de FOD Sociale Zekerheid met 3 unieke enveloppes en standaard  

briefmodellen. Voorheen bestonden er meer dan 20 types enveloppes waardoor het 

nieuwe beleid een enorme besparing betekent voor de FOD. 

Weet je nog… het Centrum 58 

7 oktober 2008. De FOD Sociale Zekerheid bereidt zich voor om de deuren van het 

Centrum 58, een monument in haar geschiedenis, achter zich dicht te trekken. 

Een fotograaf en cameraman legden alles op de gevoelige plaat vast vooraleer de 

verhuisdozen zich in de gangen opstapelden. Dit resulteerde in boeiende en historische 

foto’s en een meeslepende documentaire. Het resultaat werd in 2009 gelanceerd 

binnen de eigen organisatie. 

Informatiefunctie 

De FOD Sociale Zekerheid biedt een aantal essentiële diensten aan inzake communicatie. 

Zo beheert ze drie websites (www.socialsecurity.fgov.be; www.handicap.fgov.be;  

www.warvictims.fgov.be) en verstuurt ze drie elektronische nieuwsbrieven voor 

verschillende doelgroepen: personen met een handicap, professionals binnen het 

netwerk van de sociale zekerheid en de burger in het algemeen. In 2009 werd onder 

andere in het kader van de rekruteringscampagne voor IT’ers en juristen een nieuwe 

rubriek op de website toegevoegd voor mensen die geïnteresseerd zijn om bij de FOD 

te komen werken. 



Naast de eigen websites en elektronische nieuwsbrieven werkt onze FOD ook actief 

mee aan de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be, de federale 

website www.belgium.be en de publicatie “Belgopocket”. 

Uniek contactpunt pers

Sinds 2009 beschikt de FOD Sociale Zekerheid over een uniek contactpunt voor 

vertegenwoordigers van de pers. De FOD is bereikbaar voor alle vragen van de pers op 

het mailadres press@minsoc.fed.be en het telefoonnummer: 0473 13 13 29. 

USB-sticks voor blinden en slechtzienden 

Dit project beoogt de opdrachten en de werking van de FOD Sociale Zekerheid beter 

bekend te maken bij personen met een visuele handicap. De USB-stick is voor blinden 

en slechtzienden een gebruiksvriendelijk middel om alle diensten van de FOD en het 

Belgische socialezekerheidssysteem in het algemeen beter te leren kennen. De FOD 

hoopt zo dat deze doelgroep gemakkelijker zijn weg zal vinden naar haar diensten. In 

totaal zijn er zo’n 500 USB-sticks bezorgd aan gespecialiseerde organisaties.

6.4 Bibliotheek 

a) Documentatiecentrum oorlogsslachtoffers

Het documentatiecentrum voor oorlogsslachtoffers kon haar rijk historisch archief 

uitbreiden dankzij enkele persoonlijke donaties en het door de auteurs ter beschikking 

stellen van boeken rond haar archief. Het documentatiecentrum telt ondertussen meer 

dan duizend boeken. Alle werken werden gecodeerd en een catalogus in pdf-formaat 

werd gepubliceerd op de website van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers,  

www.warvictims.fgov.be. 

Daarnaast werden meer dan 14.000 artikels opgenomen in de database en telde de 

leeszaal van het documentatiecentrum in 2009 meer dan 400 bezoekers. 

b) herstructurering van de interne bibliotheek

De bibliotheek van de FOD stelt heel wat boeken, activiteitenverslagen, onderzoeken 

en studies ter beschikking van haar medewerkers. Zij koopt deze aan en zorgt daarnaast 

ook voor de verdeling van tijdschriften, periodieken en eenmalige publicaties. Na een 

grondige analyse werd vastgesteld dat de FOD over heel wat nutteloze en dubbele 

abonnementen beschikt. Daarom schafte zij in 2009 een aantal papieren abonnementen 

af en bood sindsdien digitale abonnementen aan.  Dit zorgde voor heel wat besparingen. 

Daarnaast groeide ook de behoefte aan elektronische databanken in sociale en juridische 

materies (Larcier/De Boeck, Kluwer,…). Met al deze initiatieven tracht de bibliotheek van 

de FOD meer en meer om te schakelen van papier naar digitaal. 

Tot slot kende de bibliotheek in 2009 ook een grondige herstructurering. De verschillende 

werkprocedures werden in kaart gebracht en vereenvoudigd. Een langetermijnvisie 

en managementplan voor de bibliotheek werd opgebouwd en er werd verstandiger 

omgesprongen met de beschikbare ruimte in de Finance Tower. De focus gaat naar de 

gebruiker, de medewerker die op zoek is naar informatie nuttig voor zijn of haar werk.   
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6.5 Ondersteuning van het management op het vlak 
 van informatiebeheer 

De FOD Sociale Zekerheid wenst door het beter beheren en structureren van informatie 

haar papierverbruik te verminderen en procedures te vereenvoudigen. Zo werd de 

elektronische handtekening (e-ID) geïntroduceerd om bepaalde werkprocedures te 

digitaliseren. Momenteel wordt bestudeerd hoe het gebruik van de e-ID in andere 

werkprocedures kan veralgemeend worden. 

Tot slot formuleerde de FOD voor al haar diensten een advies rond de benoeming van 

elektronische documenten. Sommige diensten werden begeleid bij de revisie van de 

elektronische opslag van hun gemeenschappelijke documenten. 

6.6 Records management 

Onze FOD engageerde zich ten aanzien van het Algemeen Rijksarchief op het vlak 

van het beheer van de levenscyclus van zijn papieren en elektronische archieven. 

Daartoe werkten alle diensten selectielijsten uit die in 2010 worden geconsolideerd. 

Twee lijsten werden reeds gevalideerd door het Algemeen Rijksarchief. 

7.1 Implementering van het federale beleid rond
 duurzame ontwikkeling

De FOD Sociale Zekerheid heeft zich ertoe verbonden het federaal beleid inzake duurzame 

ontwikkeling uit te voeren en volgt de maatregelen op van het FPDO (Federaal Plan 

Duurzame Ontwikkeling). Jaarlijks wordt daarover een activiteitenverslag opgemaakt 

dat gewijd is aan de beslissingen die zijn genomen inzake sociale bescherming, zoals 

bijvoorbeeld de welvaartsvastheid van de laagste sociale uitkeringen en de verbetering 

van de tenlasteneming van chronisch zieken.

Onze FOD is vertegenwoordigd in de ICDO (Interdepartementale commissie duurzame 

ontwikkeling) en hielp de ICDO in 2009 bij de opmaak van hun jaarverslag. De 

gedetailleerde rapportering over de opvolging van de maatregelen van de Federale 

Plannen Duurzame Ontwikkeling en van de internationale verbintenissen, werd 

opgenomen in de online databank http://www.icdo.be/NL/opvolging. 

In het kader van zijn samenwerking met de ICDO en de POD Duurzame Ontwikkeling 

nam de FOD deel aan verschillende werkgroepen en droeg zo bij tot projecten, gaande 

van het duurzame aspect van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, 

groene overheidsopdrachten en de verbetering van de EIS-software. 

Tot slot besteedt onze FOD ook steeds meer aandacht aan duurzame ontwikkeling bij 

de organisatie van evenementen en projecten zoals de “Friends & Family Day”. Zo 

formuleert de cel Duurzame ontwikkeling voor alle activiteiten tips en advies. 

7    Duurzame ontWikkeling 
 en leeFmilieu
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7.2 Implementering van EMAS

De FOD Sociale Zekerheid werkte in 2009 verder aan de implementering van het 

milieubeheersysteem EMAS. Volgende initiatieven werden genomen: 

-  samenstelling van verschillende registers: opdrachten van de FOD die een  

 significante impact hebben op het milieu, eco-logistieke aspecten, gevaarlijk  

 afval, verbruiksopvolging, enz.;

-  opmaak van een reeks procedures en een communicatieplan om het personeel  

 te betrekken en te responsabiliseren;

-  samenstelling van een netwerk van “EMAS-correspondenten” binnen de eigen  

 organisatie;

-  deelname aan de EMAS-werkgroepen en aan een opleiding inzake interne  

 audit, georganiseerd door de POD Duurzame Ontwikkeling. 

Volgende concrete projecten werden uitgevoerd: 

-  verhoging van het aanbod inzake afvalsortering door gescheiden inzameling van  

 PMD, papier, karton, glas, frigoliet en batterijen;

-  opname van milieucriteria in bepaalde bestekken, in het bijzonder in het kader van  

 de aankoop van meubelen, 100% gerecycleerd papier en koffie die voldoet aan de  

 internationale criteria inzake eerlijke handel;

-  uitvoering van een diagnose rond de mobiliteit van de werknemers van onze  

 FOD die in de Finance Tower werken, voor rekening van de FOD Mobiliteit en  

 Vervoer;

-  uitwerking van de eerste fase van het vervoersplan van het Brussels Hoofdstedelijk  

 Gewest;

-  deelname aan de werkgroep “EMAS communiceren”;

-  veralgemening van het gebruik van 100% niet-gebleekt gerecycleerd papier; 

-  samenwerking met FEDESCO voor de uitvoering van een gerichte energie-audit  

 (“Quick Scan”) voor de Finance Tower; 

-  samenwerking met de bezetters van de Finance Tower in het kader van het  

 pilootproject voor een duurzaam bedrijfsrestaurant. 

7.3 Sensibilisering van het personeel 

a) Week van de duurzame ontwikkeling

De FOD Sociale Zekerheid neemt jaarlijks deel aan de “Dag van de duurzame 

ontwikkeling”, een initiatief van de POD Duurzame Ontwikkeling. Ze gaat zelfs nog 

een stap verder en organiseert gedurende niet 1 dag maar een hele week een aantal 

activiteiten rond dit thema. In 2009 namen 668 personeelsleden tussen 19 en 30 

oktober deel aan de Week van de Duurzame Ontwikkeling. 

Volgende activiteiten werden georganiseerd:

 

-  “Gun je boeken een nieuw leven”: campagne gevoerd in de Finance Tower, met  

 de medewerking van de FOD Financiën, de POD Duurzame Ontwikkeling en het  

 FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Tijdens  

 een grote collecte werden 2.303 boeken ingezameld voor verenigingen die  

 bijstand verlenen aan kinderen met leerproblemen, daklozen en illegalen die  

 worden begeleid door de Preventiedienst van de gemeente Sint-Joost;

-  “Workshop duurzaam consumeren”: theoretische en praktische opleiding over  

 duurzaam winkelen in de supermarkt;

-  “Vandaag ontbijt ik (h)eerlijk en biologisch”: organisatie van een ontbijt met  

 uitsluitend producten van biologische landbouw en/of eerlijke handel, aan  

 de personeelsleden van de buitendiensten werd een mand met gelijkaardige  

 producten bezorgd;

-  “Roep binnenhuisvervuiling een halt toe”: opleiding over vervuilingsproblemen  

 in woningen, zoals vochtigheid en schimmel, volatiele organische verbindingen,  

 onderhoudsproducten, elektromagnetische golven, enz., en oplossingen ervoor.  
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 Alle deelnemers kregen een plantje en ze konden kiezen uit vier soorten die  

 gekend zijn omdat ze de omgevingslucht zuiveren; 

-  Fietsparcours in de straten van Brussel: opfrissing van de wegcode voor fietsers  

 en een professioneel begeleide fietstocht om de belangrijkste fietspaden en  

 binnenwegen tussen de Finance Tower en de belangrijkste Brusselse  

 knooppunten te leren kennen;

-  “Home”: projectie op groot scherm van de film “Home” van Yann Arthus- 

 Bertrand in de Finance Tower;

-  Duurzaam geschenk: alle personeelsleden kregen een fles duurzaam  

 afwasmiddel. 

b) tentoonstelling “consumo ergo sum”

De tentoonstelling “Consumo ergo sum” werd van 11 juni tot 10 juli georganiseerd 

voor de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Financiën en het FAVV. 

Tegelijkertijd werd een opleiding over grijze energie aangeboden. 

c) Begeleide bijenwandeling 
 in de massarttuin

In het kader van de sportdag bood de FOD een begeleide bijenwandeling aan in de 

experimentele tuin Jean Massart in Oudergem. 

d) inzameling van doppen

De FOD Sociale Zekerheid zamelt heel het jaar door plastic doppen en kurken in. 

Daarmee worden projecten van sociale-economiebedrijven gesteund.  

Een meer gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de FOD Sociale Zekerheid rond 

leefmilieu en duurzame ontwikkeling is te vinden in het ICDO-jaarverslag van 2009 

(http://www.icdo.be/NL/publicaties). 



BIJLAGen
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Websites 

·  fod Sociale Zekerheid: www.socialsecurity.fgov.be

·  dg personen met een handicap: www.handicap.fgov.be

·  dg oorlogsslachtoffers: www.warvictims.fgov.be

Publicaties

Al onze publicaties kunnen gedownload worden op onze website: 

www.socialsecurity.fgov.be > Publicaties

Dit is een overzicht van de publicaties uit 2009:

·  alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

 (http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/alles-wat-je-altijd-al- 

 wilde-weten-over-de-sociale-zekerheid-in-belgie.htm) 

·  belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

 (http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/btsz/belgisch-tijdschrift-voor- 

 sociale-zekerheid.htm)

·  de sociale zekerheid in een oogopslag: kerncijfers 2008 

 (http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/brochure-kerncijfers-2010-nl.pdf)

·  indicatoren van sociale bescherming in belgië

 (http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/belgian-social-protection-2010-nl.pdf) 

·  jaarverslag 2009 van de dg personen met een handicap

 (http://handicap.fgov.be/nl/toolbox/publications/autres/rapport_annuel.htm) 

·  Vade mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming  

 in belgië 

 (http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/ 

 vademecum.htm) 
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Gebruikte Afkortingen 

acSZmW Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid 
van Migrerende Werknemers

b&b Budget en Beheerscontrole

beTo Better Together

bS Belgisch Staatsblad

bSc Balanced Scorecard 

bTSZ Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

coca Courrier Cabinet

crm Customer Relationship Management

cSb Comité voor Sociale Bescherming

cVb Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen

ddo Développement Durable/Duurzame Ontwikkeling

dg Directie-generaal

dimoNa Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte

dmfa Déclaration Multifonctionelle/ Multifunctionele Aangifte

dmS Document Management System 

doSZ Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 

eeSSi Electronic Exchange of Social Security Information

eg Europese Gemeenschap

emaS Eco-Management and Audit Scheme

emco Employment Committee

epSco Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council 

eu Europese Unie 

fao Fonds voor Arbeidsongevallen

faVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

fbZ Fonds voor Beroepsziekten

finto Finance Tower

fod Federale Overheidsdienst

hiVa Hoger Instituut Voor de Arbeid

hr Human Resources

hrV Hoge Raad voor Vrijwilligers

hVkZ Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

hVW Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

hZiV Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

iao Internationale Arbeidsorganisatie 

icT Informatie- en Communicatietechnologie

idpbW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

iNr Instituut voor de Nationale Rekeningen 

iSg Indicatorensubgroep

iT Integratietegemoetkoming

iV-Niooo Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, 
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

iVT Inkomensvervangende Tegemoetkoming

kb Koninklijk Besluit

kbo Kruispuntbank van Ondernemingen

kpi Key Performance Indicators
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kSf Kritische Succesfactoren

kSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

LimoSa Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve 
van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie

meri Mensenhandel en Risicofactoren

miSSoc Mutual Information System on social Protection

Napincl. Nationaal Actieplan Sociale Inclusie

Nar Nationale Arbeidsraad 

Ngo Niet-Gouvernementele Organisatie

Nhrph Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

NiS Nationaal Instituut voor de Statistiek  

ocmW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

oeSo Economische Samenwerking en Ontwikkeling

ofo Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

oiSZ Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

omc Open Method of Coordination

p&o Personeel & Organisatie

pdoS Pensioendienst voor de Overheidssector

piramid Platform for Interactive Retrieving Analysing and Managing Information
and Documentation

pod Programmatorische Overheidsdienst

pod do Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

riZiV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

rjV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

rkW Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

rSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

rSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

rSZppo Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale 
en Plaatselijke Overheidsdiensten

rVa Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening

rVp Rijksdienst Voor Pensioenen

SeSproS Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale

Siod Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Thab Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden

TSW Toezicht Sociale Wetten

Vdab Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VN Verenigde Naties 

Who World Health Organization  
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Contact

algemene contactgegevens

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid 

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 100

1000 Brussel

www.socialsecurity.fgov.be

Algemeen telefoonnummer: 02/528.60.11 (van 8u tot 17u)

De contactgegevens van onze verschillende diensten kan je terugvinden op 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/contact/contact.htm 

Pers

GSM: 0473 13 13 29

press@minsoc.fed.be 

informatieambtenaar

Didier Coeurnelle

Tel: 02/528.60.31

GSM: 0477/84.86.64 (enkel voor dringende gevallen)

social.security@minsoc.fed.be 

klachten

In het kader van het Handvest voor een klantvriendelijke overheid kunnen klachten over de FOD 

naar het adres klacht@minsoc.fed.be gestuurd worden.



Bedankt aan alle collega’s die meewerkten aan dit jaarverslag

Realisatie Dienst Communicatie

Fotografie rudi de Bleser - johan van der Maelen

Het jaarverslag kan ook online geraadpleegd worden:
http://www.socialsecurity.fgov.be/rapport/2009 

Op deze site zijn eveneens de pdf-versies beschikbaar

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100
1000 Brussel
Tel. 02/528.60.11
rapport@minsoc.fed.be 

Verantwoordelijke uitgever Frank van Massenhove






