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Met dit Jaarverslag 2011, met als thema ”bijen”, heb ik opnieuw het genoegen de 
resultaten van onze talrijke activiteiten voor te stellen.
De grafische thema’s van de voorbij drie jaar waren eerder abstract of technisch 
van aard. Tijd dus voor een terugkeer naar de natuur, die een onuitputbare 
inspiratiebron is, zeker ook voor onze organisatie.  

De natuur is ingenieus (zij creëert, stelt samen, vindt zichzelf opnieuw uit), 
flexibel (zij is alles behalve statisch, voortdurend in beweging en past zich aan 
aan veranderingen die haar worden opgelegd) en zuinig (zij verbruikt enkel wat 
ze nodig heeft). Deze drie eigenschappen kunnen perfect worden toegepast 
op een organisatie en op de mensen die er deel van uitmaken. Het zijn drie 
eigenschappen waarnaar ook wij in alle bescheidenheid dagelijks streven om de 
burgers, ondernemingen, instellingen en politici die een beroep op ons doen, de 
best mogelijke dienstverlening te bieden. 

Het thema van dit jaarverslag drong zich aan ons op omdat de bij als het ware 
de vinger aan de pols van de natuur houdt. “Mocht zij van de aardbol verdwijnen, 
dan zou de mensheid nog slechts enkele jaren te leven hebben”. Deze boutade, 
die wordt toegeschreven aan Albert Einstein, duwt ons met de neus op de feiten. 
De bij is immers een essentiële schakel in de cyclus van het leven op aarde. Haar 
verdwijning zou leiden tot minder bestuiving en op termijn zelfs gewoon tot de 
verdwijning van de wereld zoals we die nu kennen. 

Zonder te willen overdrijven geloof ik dat de Belgische sociale zekerheid een 
centrale, bundelende rol speelt in ons land, en dat zij naar analogie met de bijen in 
de natuur als een barometer mag worden beschouwd. De sociale zekerheid vormt 
één van de fundamenten van onze maatschappij en zorgt ervoor dat iedereen, ook 
wie slechts over een minimum aan middelen beschikt, zijn of haar plaats in onze 
gemeenschap kan vinden en behouden dankzij het even sterke als nobele principe 
van de solidariteit. 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

WELKOM BIJ 
DE FOD SOCIALE ZEKERHEID!
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Op vlak van organisatie kunnen we heel wat leren van bijen: eenieder 
heeft een welomlijnde rol en de som van hun activiteiten maakt 
van de bijenkorf één van de meest geraffineerde gemeenschappen 
van het dierenrijk. Samenhang, communicatie en gedeelde 
verantwoordelijkheid vormen de hoekstenen van deze maatschappij. 
Wij wensen hetzelfde voor de teams binnen onze FOD.

Nog merkwaardiger is het feit dat de rol van de bij in de bijenkorf 
in de loop van haar leven evolueert. Bij elke stap krijgt ze van haar 
soortgenoten het nodige onderricht en de kennis aangeboden zodat 
zij haar taken perfect zal 
kunnen uitvoeren en het 
resultaat in het geheel past. 
Ook dit is een goede les 
voor onze organisatie en de 
evolutie van de loopbanen 
van onze medewerkers: we 
vinden ze dan ook terug bij 
twee van onze waarden: solidariteit en resultaatgerichtheid. 

Je zal merken dat de FOD alles in het werk stelt om zijn reputatie 
van expertisecentrum, bevoorrechte partner (voor het netwerk 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid, maar ook 
voor alle instellingen die zich met deze materie bezighouden) en 
aantrekkelijke werkgever waar te maken.

We stellen je onze activiteiten voor aan de hand van vier thema’s: 
de ondersteuning van goed bestuur, de dienstverlening naar de 
klant toe, de strijd tegen de sociale fraude en de ontwikkeling van 
ons organisatorisch vermogen. De zes Directies-generaal en de 
vier stafdiensten – die de goede werking van de FOD verzekeren 
– staan stil bij hun belangrijkste realisaties en innovaties. Telkens 
vermelden we ook de contactpersoon tot wie je je kan wenden voor 
verdere informatie of om ervaringen uit te wisselen. 

In heel wat verslagen blijven de medewerkers die een essentiële 
bijdrage leveren aan de resultaten van de instelling jammer genoeg 

buiten beeld. Ook dit jaar kan je kennismaken met een aantal 
collega’s die in een interview vertellen over projecten die ze in 2011 
succesvol hebben uitgevoerd.

2011 was het jaar van een reeks indrukwekkende projecten. Zo maak 
je onder meer kennis met de digitalisering van het medisch dossier 
van personen met een handicap, het gebruik van data mining bij de 
sociale inspectie, de inspanningen voor een betere coördinatie van de 
strijd tegen de sociale fraude naar Europese maatstaven en betere 
informatie voor grensarbeiders in verband met hun sociale rechten.

In de bijlage bij dit 
jaarverslag vind je voor 
het eerst een verslag over 
de initiatieven in verband 
met Maatschappeli jk 
Verantwoord Ondernemen 
(MVO) bij onze FOD. België 

is immers het eerste land ter wereld dat de toepassing van de 
ISO-norm 26000 voor overheidsinstellingen heeft ingevoerd. 
Onder begeleiding van de POD Duurzame Ontwikkeling hebben 
drie FOD’s (Economie, Financiën en Sociale Zekerheid) zich in het 
avontuur gestort en stellen zij voor het eerst een GRI (of Global 
Reporting Initiative)-verslag op dat formeel beantwoordt aan een 
internationale standaard. In de pagina’s die volgen maak je kennis 
met de vernieuwende werkwijze die aan dit project ten gronde ligt. 

Tot slot rest me de taak alle teams van de FOD te bedanken die 
door hun toewijding, doortastendheid en collegialiteit van onze 
organisatie een bijenkorf maken waarin het goed en aangenaam 
werken is. We hopen van harte dat ons enthousiasme, onze waarden 
en onze inzet voor het welzijn van zo veel mogelijk mensen, mag 
uitzwermen. 
 
Veel leesplezier!

Frank Van Massenhove
Voorzitter van het Directiecomité

“Dat ons enthousiasme, onze waarden 
en onze inzet mogen uitzwermen!“
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1. De sociale zekerheid in België  

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 (zoals het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). 
De FOD Sociale Zekerheid daarentegen speelt een transversale, 
beleidsvoorbereidende en internationale rol. De FOD heeft niet 
zomaar een traditionele toezichthoudende functie, maar is ook 
een actieve en volwaardige partner in het netwerk van de sociale 
zekerheid. De samenwerking met de OISZ is gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen en de erkenning van ieders expertise. 

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 socialezekerheidssysteem.

2. De diensten van de FOD Sociale 
Zekerheid  

De FOD Sociale Zekerheid is een vrij grote organisatie met ongeveer 
1.200 medewerkers. De meeste hiervan (5/6) werken op het 
hoofdkantoor in Brussel. De FOD heeft ook regionale kantoren voor 
de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (medische 
centra) en voor de sociale inspectie.

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD
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Directie-generaal
Sociale Inspectie

Budget & 
Beheerscontrole

Logistiek
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technologie

Directie-generaal
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Directie-generaal
Oorlogsslachtoffers

Voorzitter van
het Directiecomité
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de voorzitter
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Organisatie

Directie-generaal
Beleidsondersteuning

Directie-generaal
Sociaal Beleid

Directie-generaal
Personen met een handicap

2.1. Organigram van de FOD Sociale Zekerheid 

De FOD Sociale Zekerheid bestaat uit zes directies-generaal (DG’s) en vijf stafdiensten (SD’s). De DG’s hebben specifieke bevoegdheden; 
de SD’s zorgen ervoor dat de DG’s hun opdrachten in de beste omstandigheden kunnen vervullen.



10

2.2. Beknopte voorstelling van de diensten van de FOD  

De zes directies-generaal 

De DG Beleidsondersteuning  biedt een optimale ondersteuning 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 onze toezichthoudende ministers 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. Ook levert deze DG impulsen tot 
het uittesten van nieuwe strategische beheersinstrumenten zoals de 
bestuursovereenkomst en systemen voor informatiebeheer. In 2011 beheerde 
de DG Beleidsondersteuning 39 projecten volgens 11 prestatie-indicatoren. 

De DG Oorlogsslachtoffers staat in voor de uitvoering van de wetgeving 
inzake oorlogsslachtoffers. Zij kent aan burgerlijke oorlogsslachtoffers de 
statuten van nationale erkentelijkheid toe en behandelt aanvragen voor 
invaliditeitspensioenen en renten. In 2011 ontvingen meer dan 22.000 
oorlogsslachtoffers diverse tegemoetkomingen en voordelen. Tevens beheert 
de DG een archieffonds dat 13 kilometer lang is en een grote historische 
waarde heeft.

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 om diverse sociale en fiscale 
maatregelen te kunnen aanvragen (vermindering inkomstenbelastingen, 
vermindering onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal tarief 
gas- en elektriciteit, belastingvoordelen voor de auto). Tot slot voert deze DG  

ook medische evaluaties uit bij kinderen om, met het oog op de toekenning 
van de bijkomende kinderbijslag, de handicap vast te stellen.

De DG Sociaal Beleid  maakt de socialezekerheidswetgeving op, interpreteert 
ze, informeert erover en treedt op als deskundige bij de verschillende bevoegde 
instanties op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast zorgt ze voor de 
verdediging van de Belgische Staat bij geschillen. Ten slotte beheert ze ook 
de (budgettaire) kerngegevens van de sociale zekerheid.

De DG Sociale Inspectie controleert de correcte toepassing van de 
socialezekerheidswetgeving (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. Deze dienst behandelt jaarlijks 
ongeveer 20.000 onderzoeksdossiers betreffende werkgevers, gaande van 
kleine werkgevers tot de grote ondernemingen. 

De DG Zelfstandigen is het expertisecentrum van het sociaal statuut 
van de zelfstandigen in België. Zij werkt mee aan de uitwerking van 
de wetgeving over dit statuut en ziet toe op de interpretatie ervan 
zodat de sociaalverzekeringsfondsen ze correct en consequent zouden 
kunnen toepassen. Hiertoe stelt ze onderrichtingen op gericht aan de 
sociaalverzekeringsfondsen. De DG Zelfstandigen beantwoordt ook vragen van 
zelfstandigen die informatie wensen en beheert de Commissie voor vrijstelling 
van bijdragen. Op internationaal vlak werkt zij mee aan het opstellen van de 
socialezekerheidswetgeving voor zelfstandigen. Ze houdt zich bezig met het 
voorbereiden, onderhandelen over en sluiten van bilaterale overeenkomsten. 
Ze formuleert adviezen over de Europese wetgeving rond de zelfstandigen. 
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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.

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 het algemeen bestuur en de 
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. Ook de dienst communicatie maakt 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 doelgroepen 
van onze FOD. 
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3. Onze opdrachten: een thematische 
benadering 

Voor het jaarverslag 2011 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 (respect, vertrouwen, 
solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid) en hebben ze 
gemeenschappelijke doelstellingen.

Degelijke ondersteuning bij de voorbereiding en ontwikkeling 
van het sociaal beleid: 

Met zijn kennis en ervaring moet de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid alle actoren op het gebied van de sociale 
zekerheid ondersteunen bij de uitwerking, voorbereiding en 
evaluatie van het sociaal beleid. 
Door bepaalde activiteiten van de sector te coördineren, 
onderzoek te doen, studies te coördineren, gegevens te 
analyseren en de regelgeving op te stellen, biedt de FOD in een 
geest van samenwerking en gemeenschappelijk projectbeheer 
ondersteuning aan de beleidsmakers, de sociale partners en 
de andere socialezekerheidsinstellingen. Op die manier kunnen 
de verantwoordelijken op federaal niveau correcte beslissingen 
nemen om de sociale bescherming in België te verbeteren. De 
FOD vertegenwoordigt de Belgische sociale zekerheid bij onze 
buitenlandse partners en supranationale instellingen, waar het 
ons sociale model promoot en verdedigt. 

Snelle en degelijke dienstverlening voor gebruikers:

Onze FOD is een gediversifieerde organisatie waarbinnen 
verschillende vormen van rechtstreekse dienstverlening aan 
gebruikers uit diverse sociale groepen worden gebundeld. Het 
bekendst zijn de tegemoetkomingen voor personen met een 
handicap, maar ook zelfstandigen, werkgevers en werknemers 
kunnen bij de FOD terecht voor specifieke diensten. Tot slot heeft 
de FOD ook een belangrijke historische rol door het toekennen 
van erkenningen en tegemoetkomingen aan burgerlijke 
oorlogsslachtoffers en het beheren van een historisch waardevol 
oorlogsarchief. De dienstverlening van de FOD is gestoeld op vier 
kwaliteitscriteria:   

een toegankelijke administratie;
een gelijke behandeling voor alle gebruikers;
een professionele omgang met alle gebruikers;
bereidheid om steeds bij te leren. 

Strijd tegen de sociale fraude: 

De rol van onze FOD in de strijd tegen de sociale fraude is zeer 
divers. Enerzijds voeren wij heel concreet controleacties uit om 
de correcte toepassing van de socialezekerheidswetgeving te 
waarborgen. Anderzijds wenden wij onze expertise binnen een 
netwerk van experts 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; 
het realiseren van studies rond de fenomenen “ondergrondse 
economie” en “zwartwerk”.
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Organisatorisch vermogen: 

De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de 
werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende 
jaren wil de FOD inspanningen blijven leveren om zijn intern vermogen te 
optimaliseren en zo de klanten en partners een steeds betere dienstverlening 
te kunnen bieden. Hiertoe zal de FOD Sociale Zekerheid een reeks transversale 
projecten opstarten om de werking van alle diensten en de uitvoering van alle 
opdrachten te verbeteren.

4. Een efficiënte en innoverende 
overheidsdienst  

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 je aan de hand van dit jaarverslag de FOD Sociale Zekerheid 
beter leert kennen. Nieuwsgierig naar meer over onze organisatie? Wil je 
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 (SD ICT),

Renaat SCHROOTEN (SD Budget  
& Beheerscontrole),

Laurence VANHÉE (SD Personeel  
& Organisatie).
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OPDRACHT 1
BELEIDSONDERSTEUNING 
EN -COÖRDINATIE
De FOD Sociale Zekerheid streeft naar partnerschapsverbanden met de 
verschillende actoren van de sociale zekerheid. In zijn relaties met deze 
actoren wil de FOD komen tot een gemeenschappelijk projectbeheer 
en een netwerkorganisatie met een taakverdeling die de efficiëntie, de 
doeltreffendheid en de kwaliteit van de sociale zekerheid zal verbeteren.
Naast zijn ‘klassieke’ ondersteunende rol ten aanzien van de verschillende 
socialezekerheidsactoren wil de FOD Sociale Zekerheid ook zijn rol als 
coördinator optimaliseren. 
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ONDERSTEUNING BEHOORLIJK BESTUURO1

1.1. Openbare instellingen van sociale 
zekerheid

1.1.1. Beknopte voorstelling van de rol van de OISZ  

Het beheer van de Belgische sociale zekerheid berust voornamelijk op 
gedecentraliseerde instellingen, de Openbare instellingen van sociale 
zekerheid (OISZ), die autonomer kunnen werken dan de gecentraliseerde 
overheidsinstellingen (de FOD’s en POD’s). Deze instellingen worden 
paritair beheerd, dat wil zeggen door een beheerscomité bestaande uit 
vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Momenteel bestaan er bij de Belgische sociale zekerheid 16 OISZ. 

A. In het werknemersstelsel bestaan de volgende OISZ: 

De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), die instaat voor de inning 
van de sociale bijdragen en het budget van het werknemersstelsel 
verdeelt tussen de verschillende takken van het stelsel.
De zeven beheersinstellingen die elk instaan voor een specifieke 
tak van de sociale zekerheid van de werknemers. Zij beheren de 
financiën van hun tak, verdelen de budgetten tussen de betalings- en/
of verzekeringsinstellingen, controleren deze en bieden ondersteuning 
bij het uitstippelen van het sociaal beleid wat hun tak betreft. 

OISZ
BETALINGS-/

VERZEKERINGSINSTELLINGEN

RKW Rijksdienst voor 
kinderbijslag voor 
werknemers

Kinderbijslagfondsen

RVA Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening

Hulpkas voor 
werkloosheidsuitkeringen en de 
werkloosheidsfondsen van de 
vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB)

RVP Rijksdienst voor 
pensioenen

Geen betalingsinstelling

RIZIV Rijksinstituut 
voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering

Ziekenfondsen, Hulpkas voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(HZIV) en de Kas der geneeskundige 
verzorging van de NMBS

FAO Fonds voor 
arbeidsongevallen

Erkende 
verzekeringsmaatschappijen

FBZ Fonds voor 
beroepsziekten

Geen betalingsinstellingen

RJV Rijksdienst voor 
jaarlijkse vakantie

Bijzondere vakantiefondsen
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Twee betalingsinstellingen voor uitkeringen, namelijk de Hulpkas 
voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) en de Hulpkas voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (HZIV).
De hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden, verantwoordelijk voor de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en de werkloosheidsverzekering voor 
zeelieden van de Belgische koopvaardij en voor de inning van de sociale 
bijdragen van reders.

Sommige van deze instellingen staan ook in voor de 
uitbetaling van de sociale uitkeringen (RKW, RVP, FVB en 
RJV). Binnen de tak van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
bestaat er naast het RIZIV en het HZIV nog een OISZ, 
namelijk het e-Health-platform, dat zich bezighoudt 
met de bevordering en ondersteuning van een 
onderlinge elektronische dienstverlening en 
informatie-uitwisseling tussen alle actoren van de 
gezondheidszorg (en dit met de nodige waarborgen 
wat betreft de informatieveiligheid, de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van patiënten en zorgverleners 
en het respect voor het medisch beroepsgeheim).
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B. De sociale zekerheid voor zelfstandigen bestaat uit zes 
takken (geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid of 
invaliditeit, moederschapsverzekering, kinderbijslag, pensioen, 
faillissement en de verzoening tussen het beroepsleven en het 
privéleven). Zelfstandigen sluiten zich aan en betalen hun sociale 
bijdragen bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen 
of bij de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der 
zelfstandigen, die beheerd wordt door een OISZ, het Rijksinstituut 
voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). De 
socialeverzekeringsfondsen staan ook in voor de toekenning van 
bepaalde tegemoetkomingen voor zelfstandigen (gezinsbijslag, 
moederschapshulp, de sociale verzekering in geval van 
faillissement, de onvoorwaardelijke pensioenen en de prestaties 
tot bevordering van de verzoening van het beroepsleven en het 
privéleven van zelfstandigen).

Het RSVZ staat in voor:

het beheer van het budget van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen;
de coördinatie van de uitbetaling van de tegemoetkomingen 
(behalve de tegemoetkomingen die vallen onder ziekte en 
invaliditeit, die behoren tot de bevoegdheid van het RIZIV en 
de ziekenfondsen).

C. De ambtenaren bestaan uit twee groepen: enerzijds de 
plaatselijke en provinciale ambtenaren, anderzijds alle andere.
Voor zij die behoren tot de eerste categorie treedt een OISZ als 
hoofdinstantie op, namelijk de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale 
zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten). 
Voor alle andere ambtenaren is de werkgever zelf verantwoordelijk 
voor de inning en betaling van bijdragen, met uitzondering van de 
bijdragen voor geneeskundige verzorging, die onder het gewone 
stelsel voor werknemers vallen.

Twee OISZ staan in voor de drie stelsels, namelijk de Dienst voor 
de overzeese sociale zekerheid (DOSZ) die verantwoordelijk is voor 
de sociale zekerheid van personen die onderdaan zijn van maar 
werken buiten een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
of Zwitserland, alsook de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
(KSZ) die het beleid inzake e-governement in de Belgische sociale 
sector bevordert en coördineert. 

1.1.2. Bestuursovereenkomsten

Onze FOD staat in voor de coördinatie en de planning van de 
onderhandelingen voor de bestuursovereenkomsten tussen de 
Federale Staat en de OISZ. Daarnaast staan wij in voor 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 toezichthoudende minister(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 zijn basisopdrachten en zijn 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.
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Evaluatie van de bestuursovereenkomsten 2010-2012 
van de OISZ

Vóór de onderhandeling van een nieuwe generatie 
bestuursovereenkomsten wordt de uitvoering van de bestaande 
overeenkomsten gezamenlijk door de FOD geëvalueerd om 
de toezichthoudende ministers een overzicht te geven van de 
realisaties bij de OISZ en van verbeteringspunten die tijdens 
de komende onderhandelingen aan bod kunnen komen. 
De huidige generatie bestuursovereenkomsten loopt eind 
december 2012 ten einde. Er moeten dus dit jaar nog 
onderhandelingen worden opgestart voor een nieuwe 
generatie bestuursovereenkomsten. De werkwijze 
hiervoor werd in 2010 vastgelegd en met het 
College van OISZ besproken. Tijdens de vergadering 
van 9 september 2011 kwam het hierover tot een 
akkoord. In 2011 heeft de FOD het eerste deel van de 
evaluatie uitgevoerd. Het ging om de opname in de 16  
analysefiches van de doelstellingen van de overeenkomsten en 
de realisaties 2011. De onderhandelingsprocedure met de OISZ 
werd opgestart. 

Onderhandeling van de volgende 
bestuursovereenkomsten

Hoewel de betrokken partijen nog niet officieel 
hebben beslist of ze de onderhandelingen voor de 
volgende overeenkomsten in 2012 willen opstarten, heeft 
de FOD Sociale Zekerheid zijn OISZ-partners voorgesteld 
de eventuele onderhandelingen reeds voor te bereiden. 
Er is een beperkte werkgroep opgericht om aan het College van 
OISZ een onderhandelingsprocedure en een eerste schets van de 
gemeenschappelijke hoofdstukken van de 16 overeenkomsten 
voor te stellen. De eerste vergadering van deze werkgroep vond 
plaats in december 2011.  
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1.1.3. Regeringscommissarissen 

Voor de overheidsinstellingen actief op het gebied van de sociale zekerheid 
voorziet de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen 
van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg een systeem 
van paritair beheer van deze instellingen. Zo beschikken deze instellingen 
over een beheerscomité dat verantwoordelijk is voor het beheer van de 
instelling en samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van 
werknemers- en werkgeversorganisaties. De Staat is vertegenwoordigd 
door twee regeringscommissarissen: een commissaris die de Minister van 
Financiën vertegenwoordigt voor het budgettaire luik en een commissaris 
die de Minister vertegenwoordigt die bevoegd is voor de instelling. 

Deze functie omvat onder meer de analyse van de ingediende documenten, 
deelname aan werkgroepen, controle op het naleven van de wetgeving 
en de bestuursovereenkomsten, opstellen van verslagen gericht aan de 
toezichthoudende minister en verzorgen van de contacten met de beleidscel. 
Zo vervullen verschillende medewerkers van de DG Sociaal Beleid de rol van 
regeringscommissaris bij het beheerscomité van een instelling van sociale 
zekerheid.

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

1.1.4. Administratief en geldelijk statuut

De FOD staat in voor de behandeling en bekendmaking van wettelijke 
dossiers inzake benoemingen voor managementfuncties bij de OISZ, 
mandaten bij hun beheercomités, inspecteurs bij het RIZIV en de CDZ en 
regeringscommissarissen. Verder is de FOD verantwoordelijk voor wettelijke 
bekendmakingen in het Staatsblad, taalkaders, baremaschalen, enz. In 2011 
werden 73 dossiers behandeld. 

Bovendien staat de FOD in voor de coördinatie en goedkeuring van de 
antwoorden van de OISZ op vragen gesteld aan hun toezichthoudende 

ministers. In 2011 coördineerden onze diensten de antwoorden op 30 
parlementaire vragen. 

Contact: Patrick.luypaert@minsoc.fed.be

De FOD ontvangt tal van vragen om informatie van het politieke niveau over 
de stand van zaken betreffende de benoemingen bij de OISZ (managers, 
regeringscommissarissen, afgevaardigden bij de beheercomités, revisoren, 
enz.). Daarom is de FOD begonnen met de invoering van een systeem om 
de benoemingen bij de OISZ op te volgen. In 2011 werden de gegevens voor 
de OISZ erin opgenomen; deze worden bij elke benoeming geactualiseerd.

Contact: Marie-helene.noel@minsoc.fed.be

1.1.5. Overheidsopdrachten voor de benoeming van 
revisoren van de OISZ 

Omdat de revisoren bij de OISZ benoemd worden door de toezichthoudende 
Minister en de Minister van Begroting, heeft de FOD de opdracht gekregen om 
in naam van de ministers voor elke OISZ een overheidsopdracht uit te schrijven 
voor de aanstelling van een college van revisoren (één procedure per OISZ).
Onder de regering van lopende zaken kon de procedure met betrekking tot 
de overheidsopdracht voor de hernieuwing van de Bijzondere Verrekenkas 
voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen 
voor binnenscheepvaart niet worden opgestart. Ook de vernieuwing van de 
mandaten van de revisoren voor de DOSZ en voor het platform eHealth kon 
niet worden ondertekend in 2011. Bij het heropstarten van de procedure zal 
men zich richten tot de nieuwe ministers.

In 2011 heeft de FOD Sociale Zekerheid de procedure opgestart voor de 
hernieuwing van de mandaten van bedrijfsrevisoren bij vijf OISZ die in 2012 
ten einde lopen. Naar aanleiding hiervan hebben bepaalde OISZ een aantal 
technische wijzigingen aan het bestek voorgesteld. Aangezien deze voorstellen 
betrekking hebben op alle OISZ suggereert de FOD Sociale Zekerheid aan het 
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College van OISZ  een werkgroep op te richten om de opmerkingen 
van de OISZ te verzamelen en op basis daarvan een aanpassing 
van het gemeenschappelijke deel van het bestek voor te leggen.

De honoraria van de revisoren bij de OISZ worden betaald met het 
budget van de FOD maar terugbetaald door de OISZ. De door de 
FOD ingevoerde procedure voor de opvolging van de facturen van 
de OISZ-revisoren loopt vlot.

Contact: Marie-helene.noel@minsoc.fed.be

1.2. Sociaalverzekeringsfondsen 
voor zelfstandigen

Onze FOD gaat na of de sociaalverzekeringsfondsen voor 
zelfstandigen de regelgeving naar behoren toepassen. Zoals 
aangestipt in het jaarverslag 2010 werd op 1 oktober 2010 een 
nieuwe controlestrategie ingevoerd waarbij alle fondsen worden 
gecontroleerd binnen een termijn van 12 maanden. Op die manier 
kan een benchmark van hun scores worden opgesteld. Tijdens de 
eerste cyclus, van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011, werden 
14.604 dossiers gecontroleerd. De volgende tabellen geven een 
overzicht van de uitgevoerde controles en de resultaten per 
categorie. 

Contact: Bernard.vandecavey@minsoc.fed.be

SOCIALE BIJDRAGEN

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

Aantal gecontroleerde dossiers 3.353

Aantal nota’s 545

Aantal voorstellen artikel 601 260

Tenlastelegging artikel 601 835.017,92 €

BEROEPSLOOPBANEN

›  controle van dossiers waarin beroepsloopbaanformulieren 
(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 de 40 en 50 jaar oud zijn

Aantal gecontroleerde dossiers 3.117

Aantal administratieve nota’s 129

Aantal financiële nota’s 211

Te regulariseren bedragen 74.190,85 €

Tenlastelegging artikel 20, §6 van KB nr. 382 12.500 €

1 Dit artikel legt de bedragen die de socialeverzekeringsfondsen 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 socialeverzekerings-
fondsen wanneer pensioenbedragen werden uitbetaald op grond van onjuiste 
of onvolledige gegevens die ze hebben verstrekt.
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GEZINSBIJSLAGEN

›  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 3.493

Aantal nota’s 189

Te regulariseren bedrag 184.501,63 €

Aantal voorstellen artikel 60 en artikel 7
van het KB van 27/4/1976

32

Bedrag tenlastelegging artikel 60 en artikel 7
van het KB van 27/4/19764 33.543,69 €

FAILLISSEMENTSVERZEKERING

›  controle van het recht op de faillissementsverzekering

Aantal gecontroleerde dossiers 727

Aantal nota’s 200

Aantal voorstellen artikel 10bis
van het KB van 18/3/1996

18

Bedrag voorstellen tenlastelegging artikel 10bis
van het KB van 18/3/1996

23.782,46 €

BIJDRAGEN TEN LASTE VAN VENNOOTSCHAPPEN

›  controle van dossiers waarin bijdragen als verjaard werden 
geboekt
›  controle van dossiers waarin bijdragen als oninbaar werden 
geboekt 
›  controle van jonge bedrijven vrijgesteld van bijdragen
›  controle van dossiers met een nog openstaand debetsaldo

Aantal gecontroleerde dossiers 2.316

Aantal nota’s 302

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

53

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

49.034,28 €

PERFORMANTIECRITERIA

Controle van de naleving van de algemene richtlijnen inzake de 
inning en invordering van de socialezekerheidsbijdragen 

Aantal gecontroleerde dossiers 41.598

Aantal nota’s 326

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

3 Dit artikel legt de bedragen die de sociale verzekeringsfondsen door eigen 
verzuim of schuld niet hebben kunnen innen of terugvorderen, ten laste van 
hen.
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FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE 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 
faillissementsuitkeringen 
›  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 2011

Doorstortingen aan het RSVZ 3.513.704.247,74 €

Voorschotten ontvangen van het RSVZ 415.340.342,24 €

Beheerskosten 140.059.326,49 €

Daarnaast behandelt de FOD ook vragen van de sociaalverzekeringsfondsen, 
verzoeken om opheffing van de verjaring en vragen om inlichtingen van 
particulieren. Zo stelden we in 2011 1.229 brieven op.

Piramid: een samenwerkingsplatform

Piramid (Platform for Interactive Retrieving, Analysing and Managing 
Information and Documentation) is een interactief 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 sector. 

Na twee jaar telt Piramid 500 gebruikers. Sinds de lancering zijn er nieuwe 
samenwerkingsruimten tussen de FOD en het RSVZ (Rijksinstituut voor de 
sociale zekerheid der zelfstandigen) gecreëerd, waar door middel van een 
‘wiki’ wordt samengewerkt aan antwoorden op parlementaire vragen en de 
redactie van de nieuwe nota’s voor de sociaalverzekeringsfondsen.

In 2011 beantwoordde de DG Zelfstandigen 167 vragen via Piramid. 

Contact: Bernard.vandecavey@minsoc.fed.be
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BILATERALE EN MULTILATERALE RELATIESO2
2.1. Bilaterale relaties

2.1.1. Bilaterale overeenkomsten

Onze FOD staat in voor het onderhandelen over en afsluiten van bilaterale 
socialezekerheidsverdragen met andere landen. 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.

Verdragen in werking getreden in 2011: geen
Verdragen ondertekend in 2011: geen
Onderhandelingen opgestart: Moldavië
Onderhandelingen verdergezet: Albanië, Brazilië, Marokko, Montenegro 
en Servië

Contact: Hendrik.hermans@minsoc.fed.be en Karen.salden@minsoc.fed.be

2.1.2. Zetelakkoorden

Onder toezicht van de FOD Buitenlandse Zaken werkte de FOD verder mee 
aan de clausules over de sociale zekerheid die worden opgenomen in de 
zetelakkoorden. Deze akkoorden garanderen een adequate sociale bescherming 

voor ambtenaren die werken bij de internationale instellingen met zetel in 
België. 

Contact: Georgette.defroy@minsoc.fed.be

2.2. Multilaterale relaties

De DG Beleidsondersteuning streeft ernaar de Belgische standpunten en 
belangen inzake sociale bescherming alsook die van de FOD te ondersteunen 
en te versterken bij de multilaterale contacten en internationale 
instellingen zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de Organisatie voor economische samenwerking 
en ontwikkeling (OESO). 

2.3. Vertegenwoordiging van de Belgische 
Staat en verdediging van de Belgische 
belangen

2.3.1. Administratieve Commissie

Onze FOD vertegenwoordigt België bij de Administratieve Commissie voor 
de coördinatie van de socialezekerheidssystemen. Deze commissie heeft 
zich voornamelijk bezig gehouden met het optimaliseren van de tools die 
ter beschikking worden gesteld van de instellingen van sociale zekerheid 
om ze duidelijker te maken en de toepassing van Verordeningen (EG) 
nr. 883/2004 en (EG) nr. 987 te vergemakkelijken. Tegelijk werd heel wat 
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BILATERALE EN MULTILATERALE RELATIES geïnvesteerd in de analyse en het onderzoek van beleidsvragen, zoals de 
gevolgen voor onze socialezekerheidsregelingen van externe instrumenten 
zoals Richtlijn 2011/24 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten 
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

De activiteiten van de Administratieve Commissie hebben met name geleid 
tot de volgende resultaten:

de publicatie van twee nieuwe beslissingen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en de publicatie van de volledige versie van de Praktische 
gids over de toepasselijke wetgeving;
de goedkeuring van beslissingen en richtlijnen opgetekend in de notulen 
van de sessies en in andere soorten documenten;
de opvolging van het EESSI-project (Electronic Exchange of Social 
Security Information), dat als doel heeft een elektronische omgeving 
te creëren voor de uitwisseling van informatie tussen de nationale 
instellingen;
de presentatie van een geïntegreerd beleid inzake de strijd tegen 
sociale fraude en fouten (FERM) door België, die delegatieleider is op 
dit gebied. Deze activiteiten zijn met name bedoeld om een Europees 
expertenplatform inzake fraud & error op te richten met betrekking tot 
de invoering van de coördinatieregels en om gedurende een periode van 
twee jaar – dankzij de FERM-methode de verslagen te analyseren die 
jaarlijkse door de lidstaten worden ingediend.

Contact 2011: keyina.mpeye@minsoc.fed.be
Contact 2012: greet.vangool@minsoc.fed.be en marc.morsa@minsoc.fed.be

2.3.2. Comité voor sociale bescherming

De FOD is de Belgische delegatieleider bij het Europees Comité voor sociale 
bescherming. In 2011 heeft de delegatie voornamelijk bijgedragen tot de 
activiteiten in verband met de strategie Europa 2020. Daarnaast heeft ze 
ook actief deelgenomen aan verschillende subgroepen van het comité: de 
subgroep over de vergrijzing, de subgroep sociale diensten van algemeen 

belang en de ad hoc subgroep over de toekomst van de sociale OCM in het 
kader van Europa 2020. Tegelijk wil deze groep het debat over de vergrijzing 
en de pensioenen in een breder kader plaatsen.

Contact: Muriel.rabau@minsoc.fed.be

2.3.3. Subgroep ‘Indicatoren’ van het Comité voor 
sociale bescherming

Onze FOD vertegenwoordigt België bij de Subgroep Indicatoren (SGI) van het 
Comité voor sociale bescherming (CSB) van de Europese Unie. De SGI werkt 
gemeenschappelijke Europese indicatoren uit met het oog op de opvolging 
van de Europese strategie inzake de sociale bescherming en sociale insluiting 
alsook de opvolging van de Strategie Europa 2020. In 2011 heeft de SGI zich 
voornamelijk toegelegd op de opvolging van deze strategieën door middel van 
de gemeenschappelijke Europese indicatoren (in het kader van verschillende 
verslagen)  en op de verdere ontwikkeling van de indicatoren.

Met betrekking tot de opvolging in het kader van de rapportage heeft de SGI 
een bijdrage geleverd aan het “Annual Assessment of the Social Situation 
2011” van het CSB, een verslag opgesteld in het kader van de strategie Europa 
2020.

Daarnaast heeft de groep bijgedragen tot de voorbereiding van het verslag 
van het CSB over de opvolging van de sociale gevolgen van de crisis evenals 
het verslag van het CSB over de toereikendheid van de pensioenen. 
Wat de ontwikkeling van indicatoren betreft, heeft de SGI zich voornamelijk 
beziggehouden met de uitwerking van de indicatoren “kinderarmoede” en 
het op punt stellen van de indicator “arbeidsintensiteit”.

Tevens volgt de FOD de activiteiten op van verschillende “Task Forces” bij het 
CSB of met Eurostat (kinderarmoede, materiële deprivatie, wettelijke basis 
van de enquête EU-SILC).

Contact: Rudi.vandam@minsoc.fed.be
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2.3.4. Vertegenwoordiging bij de Raad van 
Europa

De FOD vertegenwoordigt België bij het Europees Comité voor de 
sociale cohesie en bij het Comité van deskundigen over de sociale 
zekerheid, die jaarlijks vergaderen. In 2011 heeft het Comité voor 
de sociale cohesie zich voornamelijk gebogen over:

de gedeelde sociale verantwoordelijkheden (“het vertrouwen 
herstellen en een duurzame sociale samenhang waarborgen 
in tijden van crisis”);
de levensvatbaarheid van de socialezekerheidssystemen in 
een open wereldeconomie;
de mensenrechten van personen die in armoede leven.

Daarnaast bracht de FOD ook verslag uit over de Belgische 
toepassing van de Europese Socialezekerheidscode van de Raad 
van Europa en werkte hij mee aan het verslag over de toepassing 
van het gewijzigde Europees Sociaal Handvest. Tevens heeft de 
FOD actief deelgenomen aan de voorbereidende activiteiten van de 
ministeriële conferentie “Bouwen aan een zekere toekomst voor 
allen” die in oktober 2012 plaatsvindt in Istanbul. 

Contact: Jacques.donis@minsoc.fed.be

2.3.5. Opdracht van Eurocoördinateur 

De FOD zorgt voor de opvolging van de Europese inbreukprocedures 
(“contentieus” en “pre-contentieus”). Zo worden  de inbreukdossiers 
en prejudiciële geschillen onderzocht en beantwoorden wij de 
vragen van de Commissie, SOLVIT en van burgers over de toepassing 
van het Europees recht. Verder verspreidt de FOD informatie en 
coördineert hij de antwoorden van de bevoegde diensten van de 
FOD en de OISZ. 

Ten slotte staat de FOD in voor de opvolging van de omzetting van 
de Europese richtlijnen. 

Contact: Martina.baumans@minsoc.fed.be

2.3.6. Vertegenwoordiging bij Eurostat

De FOD neemt deel aan de werkgroepen “Sociale Bescherming” en 
“gezondheidsstatistieken – care” bij Eurostat. Deze werkgroepen 
staan in voor de verspreiding van statistische gegevens op het gebied 
van de sociale bescherming en van de gezondheidsstatistieken. In 
dit kader hebben de Belgische vertegenwoordigers een bijdrage 
geleverd aan de nieuwe methodologische ontwikkelingen op 
internationaal niveau.

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be

2.3.7. Beleid inzake handicap

Op 13 december 2006 keurde de Organisatie van de Verenigde 
Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap goed. Dit Verdrag gaat verder dan de louter medische 
visie op de problematiek en verklaart dat de handicap iets is dat de 
persoon met een handicap verhindert ten volle deel te nemen aan 
het maatschappelijke leven en op voet van gelijkheid met andere 
mensen te leven op vlak van rechten. Na de goedkeuring van dit 
verdrag door de verschillende parlementen trad het in België in 
werking in juli 2009.

Artikel 33 van het verdrag betreft meer in het bijzonder de 
instrumenten die moeten worden ingevoerd om toe te zien op de 
uitvoering van het verdrag. Elke verdragsluitende staat moet een 
of meerdere contactpunten aanduiden voor vragen betreffende de 
toepassing van het Verdrag. In België gebeurde dit zowel op federaal 
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niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen. De FOD 
werd aangeduid als mechanisme voor de federale coördinatie (coördinatie van 
de contactpunten bij de verschillende federale diensten) en de interfederale 
coördinatie (coördinatie van de contactpunten bij de Gemeenschappen en 
Gewesten). 

Eén van de eerste taken van het coördinatiemechanisme bestond erin toe te 
zien op de indiening van het eerste Belgische verslag over de uitvoering van het 
VN-Verdrag bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap. Dit 
Verslag, dat moest worden ingediend binnen de twee jaar na de goedkeuring 
van het Verdrag, werd eind juli 2011 bij het Comité neergelegd. Het bevat per 
artikel de maatregelen die in België zijn genomen om het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap uit te voeren. Alle overheden van ons 
land hebben een bijdrage geleverd en ook het middenveld was bij dit proces 
betrokken. 

Nog steeds in het kader van de uitvoering van artikel 33 heeft de Ministerraad van 
20 juli 2011 alle ministers en staatssecretarissen verzocht alle leidinggevende 
ambtenaren van de FOD’s, POD’s, overheidsinstellingen en parastatalen onder 
hun bevoegdheid te vragen een contactpunt “handicap” aan te wijzen. 

Ook binnen de beleidscel van de minister werd een contactpersoon “handicap” 
aangeduid.

Tot slot heeft de Interministeriële Conferentie Personen met een handicap op 
12 juli 2011 een gemeenschappelijke basis vastgelegd (begeleidingscommissie, 
verdeelsleutel voor de financiële middelen, enz.) op grond waarvan de federale 
overheid en de deelgebieden een samenwerkingsprotocol met het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kunnen sluiten dat 
het Centrum het mandaat geeft voor een systeem met één of meerdere 
onafhankelijke mechanismen zoals bedoeld bij artikel 33 § 2 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Contact: greet.vangool@minsoc.fed.be of gauthier.cocle@minsoc.fed.be 
of kim.vanaken@minsoc.fed.be

2.3.8. Vertegenwoordiging bij de OESO 

De FOD heeft actief deelgenomen (voorbereiding en deelname) aan de 
ministeriële vergadering “Sociale Zaken” waaraan de Staatssecretaris 
voor Personen met een Handicap zijn medewerking heeft verleend. De 
FOD neemt ook deel aan verschillende comités van de OESO: ELSA en 
“Gezondheid”, WP1 “Sociaal Beleid”, expert group “Gezondheidsgegevens” en 
“Gezondheidsrekeningen” evenals werkgroepen in verband met verschillende 
onderzoeksprojecten van de OESO.

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be

2.3.9. DE IAO 

De FOD volgt de activiteiten van de Internationale Arbeidsorganisaties op 
verschillende niveaus op. Vooreerst nemen we onder coördinatie van de FOD 
Tewerkstelling reactief deel aan het opstellen van de verslagen van de IAO 
(in het kader van het controlemechanisme) betreffende de toepassing van de 
Verdragen, in het bijzonder die in verband met de sociale bescherming (102, 
128…) die door België zijn goedgekeurd. 

Aangezien de problematiek inzake de sociale bescherming een prioritair 
thema was op de agenda van de 100ste zitting van de IAO in 2011, heeft 
onze DG Beleidsondersteuning vervolgens actief deelgenomen aan de 
activiteiten bij het Comité voor sociale bescherming van de IAC (Internationale 
Arbeidsconferentie). Deze activiteiten resulteerden in de goedkeuring door 
de IAC van een resolutie over de noodzaak om op internationaal niveau 
een tweedimensionale (horizontale en verticale) minimumstandaard voor 
sociale bescherming in te voeren. Sinds de aanname van de Verklaring van 
Philadelphia van 1944 is de “sociale rechtvaardigheid”, de uitbreiding van 
de dekking van de sociale bescherming, immers een kernopdracht van 
de IAO. De 100ste zitting van de IAC zal gewijd worden aan het vastleggen 
van de principes voor de invoering van een socialebeschermingsstandaard 
(erkenning van de sociale zekerheid als een mensenrecht, erkenning van 
de sociale zekerheid als economische noodzaak, belang van kwaliteitsvolle 
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sociale diensten en overheidsdiensten voor iedereen; samenhang tussen 
de verschillende beleidsmaatregelen, formalisering van de informele 
tewerkstelling, noodzaak van de sociale dialoog, de financiële duurzaamheid, 
goed bestuur van de socialebeschermingssystemen, enz.) in de vorm van een 
autonome aanbeveling. Dit zal een van de normatieve hoofdactiviteiten zijn 
van de volgende acht jaar van de IAO. De FOD zal actief deelnemen aan de 
101ste zitting van de IAC. 

Contact: marc.morsa@minsoc.fed.be en jacques.donis@minsoc.fed.be

2.3.10. Coördinatie van het sociale luik van het 
ontwerp voor het Nationaal Hervormingsprogramma

In het kader van de Europa 2020-strategie worden de lidstaten verzocht een 
nationaal hervormingsprogramma (NHP) uit te werken met een luik over 
sociale bescherming en sociale insluiting. De lidstaten moeten het aantal 
personen dat wordt geconfronteerd met het risico op armoede en sociale 
uitsluiting verminderen. Onze FOD coördineert de redactie van het sociale 
gedeelte (over de verbintenissen inzake armoede en sociale uitsluiting) van 
het NHP. De FOD Sociale Zekerheid maakte deel uit van het redactiecomité. 
De FOD heeft voor de Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken analyses 
uitgevoerd en trad op als coördinator tussen de verschillende actoren.

2.3.11. VN-Werkgroep Vergrijzing 

De FOD fungeert als Belgisch contactpunt binnen de Working group on ageing 
van het Economisch Bureau van Europa bij de VN. De bedoeling van deze 
werkgroep is het uitwisselen van beleidservaring en goede praktijken met 
betrekking tot ouderen en waardig ouder worden. De FOD woont de jaarlijkse 
vergadering van deze werkgroep bij en maakt ook deel uit van de werkgroep 
die de conferentie op ministerieel niveau (september 2012) voorbereidt.

Contact: Dirk.moens@minsoc.fed.be

2.4. Statistieken en rapportage

2.4.1. 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 socialebeschermingsystemen van de lidstaten. De FOD 
levert twee keer per jaar nieuwe informatie aan. 

Contact: Jacques.donis@minsoc.fed.be en Robert.mathieu@minsoc.fed.be

2.4.2. Rapportering bij de nationale en internationale 
organisaties

De FOD werkt mee aan de verslagen over de toepassing in ons land van 
internationale verdragen die bepalingen bevatten in verband met de sociale 
zekerheid. Daarbij dient te worden nagegaan of België nog beantwoordt 
aan de opgelegde normen. Het gaat onder meer om de toepassing van de 
volgende internationale instrumenten: de Europese Socialezekerheidscode, 
het International Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de VN, 
het gereviseerde Europese Sociaal Handvest, de verdragen van de IAO, met 
name verdrag nr. 102, enz. 

Daarnaast vermelden we de antwoorden op vragen over de sociale zekerheid die 
door de OESO aan België werden gesteld (over de gevolgen van de crisis, enz.) 
en de EU-vragenlijst over de sociale gevolgen van de crisis en de maatregelen 
die in dit kader werden genomen.

Tot slot zorgt de FOD regelmatig voor de actualisering van de publicaties (tabellen, 
beschrijvingen per land, enz.) van de MISSOC-groep (zie 2.4.1. hierboven).

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be of Jacques.donis@minsoc.fed.be
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2.4.3. Uitwisseling van statistieken met de 
internationele instellingen

Het ESSOBS-project 
(Europees systeem voor geïntegreerde socialebeschermingsstatistieken)
De FOD neemt deel aan de werkgroep rond ESSOBS en maakt de statistieken 
over de Belgische sociale bescherming op (uitgaven en ontvangsten, 
pensioengerechtigden,…). 

ESSOBS 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. 

In 2011 verscheen een nieuw nummer van de brochure “Sociale Bescherming 
in België: ESSOBS-data voor België”. Deze publicatie biedt een overzicht van 
alle “sociale” maatregelen in ons land, van de sociale zekerheid tot de sociale 
kortingen voor het openbaar vervoer. 

Contact: Christel.nuyens@minsoc.fed.be en 
Michel.mingiedi@minsoc.fed.be of Dirk.moens@minsoc.fed.be

Eurostat
De FOD is verantwoordelijk voor de uitwerking van de Gezondheidsrekeningen 
voor België, die jaarlijks aan Eurostat, de WGO en de OESO moeten worden 
bezorgd. De DG Beleidsondersteuning en de DG Sociaal Beleid hebben een 
model ontwikkeld om het aanbieden van deze gegevens te beheren. Ze staan 
in voor de ESSOBS-rapportage aan Eurostat (Verordening 458/2007) over de 
inkomsten en uitgaven van de sociale bescherming in België. In dit kader 
neemt de FOD ook deel aan de activiteiten betreffende de netto-uitgaven van 
de sociale bescherming. 

Contact: Dirk.moens@minsoc.fed.be

2.5. Specifieke projecten en thema’s 

2.5.1. Business Development Management 

Dit is een nieuw concept dat de FOD dankzij subsidies van de Europese 
Commissie heeft ingevoerd om de Belgische expertise op Europees niveau te 
ontwikkelen en te benutten. Het omvat ook de (opvolging van) offerteaanvragen 
voor overheidsopdrachten (calls for proposal, calls for tender) die betrekking 
hebben op de kerntaken van de FOD Sociale Zekerheid. Om deze taken te 
structureren werd een BDM Unit opgericht. 

In 2011 werden reeds verschillende initiatieven genomen. Zo wordt momenteel 
een gids met richtlijnen voor gebruikers (experts enz.) opgesteld die als 
leidraad moet dienen bij het opstarten van projecten op Europees niveau. 
Tevens wordt, met het oog op de medewerking aan dergelijke projecten, 
een portfolio met de ervaring en de expertise van experten van de DG 
Beleidsondersteuning samengesteld; op termijn zal deze portfolio worden 
uitgebreid tot experts van alle diensten van de FOD Sociale Zekerheid.

Om haar expertise verder uit te bouwen en meer bekendheid te verwerven, 
is de FOD tot slot begonnen met de voorbereiding van cycli voor 
ervaringsuitwisseling (zowel op nationaal als op Europees niveau). Deze cycli 
zullen georganiseerd worden met de Belgische partners die reeds hebben 
meegewerkt aan dergelijke projecten. Er zullen verschillende thema’s aan 
bod komen. Op termijn zal ook werk worden gemaakt van een handleiding 
met goede praktijken en van een ambitieuze Europese conferentie over de 
realisatie van Europese projecten. 

Contact: Didier.verbeke@minsoc.fed.be

http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/brochure-sespros-2009-nl.pdf
http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/brochure-sespros-2009-nl.pdf
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2.5.2 De Europa 2020-Strategie

De Europa 2020-strategie beoogt een betere coördinatie van 
de groeimaatregelen die gepaard gaat met een beter Europees 
toezicht op het budgettaire en fiscale beleid zoals bepaald in het 
Stabiliteits- en groeipact. 

Om deze processen te integreren werd het Europees Semester 
ingevoerd. Dit is een nieuwe werkmethode waarmee het nieuwe 
economische bestuur en de 2020-strategie kunnen worden 
uitgewerkt. 

Dit semester begint met een jaarverslag over de groei waar 
in een analyse de grote sociaaleconomische lijnen van de 
Unie worden uiteengezet. Vervolgens stellen de lidstaten hun 
Nationaal Hervormingsprogramma (zie punt 2.3.10, pagina 
28) en de convergentieprogramma’s voor. Het Nationaal 
Hervormingsprogramma wordt door de Commissie onderzocht 
en het sociaal gedeelte ervan wordt voorgelegd aan het Comité 
voor sociale bescherming (zie punt 2.3.2, pagina 25). Het Europees 
Semester eindigt in juni met de goedkeuring van de Bijzondere 
Aanbevelingen voor elk land door de Europese Raad.

Het sociale luik van de Europa 2020-strategie heeft als doel tegen 
2020 minstens 20 miljoen mensen uit de armoede en de sociale 
uitsluiting te halen.

2.5.3. Flexicurity

De FOD volgt de activiteiten met betrekking tot het begrip 
flexicurity op en neemt eraan deel. Dit begrip betekent dat er meer 
flexibiliteit op het werk wordt gecreëerd, en dat er tegelijkertijd 
voldoende zekerheid en bescherming voor de werknemers 
worden gewaarborgd. Het begrip flexicurity staat centraal bij de 
besprekingen over het beleid op vlak van de arbeidsmarkt, sociale 

bescherming en de modernisering van de Europese economie 
tegen de achtergrond van de mondialisering.

Contact: Maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be

2.5.4. Internationaal beleid inzake handicap

De DG Sociaal Beleid ziet toe op de coördinatie van het internationaal 
beleid inzake handicap, in het bijzonder wat betreft de Europese 
Unie. In dit kader neemt de DG deel aan colloquia georganiseerd 
door de Europese Commissie en aan vergaderingen van de High 
Level Group on Disability.

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be

2.5.5. Het Europees Project SSCALA 
(Social Security Coordination)

De FOD leidt het project SSCALA (Social Security Coordination: 
Activating Local Actors), een project over de nationale grenzen 
heen dat mede door de Europese Commissie wordt gefinancierd. 
In het zeer complexe domein van de Europese regelgeving inzake 
de coördinatie van de socialezekerheidssystemen heeft SSCALA 
tot doel meer inspraak te geven aan eerste betrokken partijen, de 
mobiele burgers en de dienstverleners op het terrein. Een eerste 
experiment van het SSCALA-model werd opgestart op het domein 
van de geneeskundige verzorging toegankelijk voor grensarbeiders 
gevestigd in de gemeenschappelijke grenzen van België en Frankrijk, 
Duitsland en Luxemburg. 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/grensarbeiders/grensarbeiders.htm
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/grensarbeiders/grensarbeiders.htm
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De activiteiten in 2011 hadden voornamelijk te maken met twee realisaties: 

een brochure met uitleg gericht aan deze grensbewoners ;
een elektronisch uitwisselings- en overlegplatform (eSSCALA) voor 
experts-dienstverleners.

Contact: didier.verbeke@minsoc.fed.be en cecile.atta@minsoc.fed.be

2.5.6. De Sociale Diensten van algemeen belang (SDAB)

Sinds verscheidene jaren hanteert de Europese Commissie een opvatting 
over de sociale diensten van algemeen belang die te maken heeft met de 
socialezekerheidssystemen en met de diensten inzake hulp aan personen. De 
activiteiten zijn toegespitst op de problematiek in verband met de toepassing 
van het economisch recht van de Unie (staatssteun, richtlijn diensten, 
overheidsopdrachten) en in verband met de kwaliteit van de diensten, in het 
bijzonder in het kader van het vrijwillig Europees kwaliteitskader. Op verzoek 
van de Raad worden de activiteiten bij het Europees Comité voor sociale 
bescherming verdergezet met als doel de verschillende instellingen ertoe 
te brengen te kiezen voor een specifieke benadering van de sociale diensten.

2.6. Europese evenementen georganiseerd 
door de FOD

2.6.1. ICENUW-conferentie (17 & 18 februari)

Het hoogtepunt van de conferentie was de ondertekening van het Charter 
van Brugge, waarin 15 leidende ambtenaren van de inspectiediensten van 
11 deelnemende landen de resultaten van het project onderschreven en hun 
bereidheid uitdrukten om verder samen te werken. Twee onmiddellijk inzetbare 
instrumenten (de catalogus en het interactief platform) voor de inspectie- 
en controlediensten zijn veelbelovend en zullen de samenwerking tussen al 

deze diensten bij de strijd tegen zwartwerk de komende jaren aanzienlijk 
verbeteren. Het Charter van Brugge, waarin de verschillende partners hun 
bereidheid te kennen geven om het gebruik van deze instrumenten in te 
voeren, vraagt de FOD de behaalde resultaten uit te breiden tot alle lidstaten 
van de Europese Unie en alle aspecten van fraude (fiscaal aspect, sociale 
zekerheid, werk). Daartoe zal het project Icenuw Beyond worden opgestart. 
Zie ook 3.2.2. pagina 100.

Contact: Sophie.loquet@minsoc.fed.be en Didier.verbeke@minsoc.fed.be

Sophie Loquet over ICENUW 

“Gekwalificeerde experts inzake fraudebestrijding zijn 
gemakkelijk te vinden. Maar het is pas wanneer de 
inspectiediensten even efficiënt gaan samenwerken 
als de fraudeurs, dat we de strijd tegen zwartwerk 
met gelijke wapens zullen kunnen aanbinden.”
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HOE KUNNEN WE DE PROCEDURES VOOR 
GRENSARBEIDERS HARMONISEREN? 

INTERVIEW DG BELEIDSONDERSTEUNING

In 2011 heb ik me toegelegd op het project 
SSCALA (Social Security Coordination: 
Activating Local Actors). Dit project, dat door 
de FOD werd voorgesteld aan de Europese 
Commissie, heeft als doel een nieuwe vorm van 
sociaal overleg te creëren.  Gewoonlijk vertrekt 
men van de hogere echelons om dan af te dalen 
naar het werkveld (top-down). Wij hebben dit 
willen omdraaien door te vertrekken van het 
terrein (de experts) en de informatie aan de 
politiek te bezorgen (bottom-up).

Gezien de omvang van de taak hebben we 
ons beperkt tot een stuurgroep, met name de 
grensarbeiders (Duitsland, België, Frankrijk 
en Luxemburg). Het project heeft geleid tot 4 
resultaten.

WE GEVEN HET WOORD AAN CÉCILE ATTA, DE JONGE PROJECTLEIDER 
BIJ DE DG BELEIDSONDERSTEUNING

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/grensarbeiders/grensarbeiders.htm
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/grensarbeiders/grensarbeiders.htm
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1ste resultaat (september 2011): door de deskundigen opgestelde 
brochures over de sociale zekerheid bedoeld voor grensarbeiders. Er 
waren 3 versies: een voor Belgen die in Frankrijk werken, een voor 
de Franse arbeiders die in België werken en een voor Duitsers die in 
Luxemburg werken.

2de resultaat (november 2011): een tevredenheidsenquête. We hebben 
de grensarbeiders gevraagd of ze vonden dat ze voldoende informatie 
kregen over de sociale zekerheid, hoe ze geïnformeerd wensten te 
worden, enz. We hebben positieve 
feedback gekregen over de 
brochures, wat ons aangenaam 
verrast heeft. Uit de resultaten 
van de enquête is gebleken dat de 
betrokken personen onvoldoende 
worden geïnformeerd en dat de 
informatie te veel verspreid zit 
(informatie over de gezinsbijslag, 
o v e r  d e  g e n e e s k u n d i g e 
verzorging, enz.). Meer dan 1000 personen hebben aan de enquête 
deelgenomen.

3de resultaat  (juni 2012): een radiospot die de luisteraar wijst op het 
bestaan van een website. Op deze site is basisinformatie te vinden en ook 
een spel waarvoor deelnemers een score krijgen. Wie niet de hoogste 
score haalt, wordt uitgenodigd om de brochure te lezen (beschikbaar 
op de site).

4de resultaat  (januari 2012): de creatie van het elektronisch platform 
eSSCALA, uitsluitend bedoeld voor experts (een veertigtal). Hierop 
kunnen de experts op een forum deelnemen aan debatten. Wanneer 
een vraag wordt gepubliceerd, komt hierop een antwoord dat kan worden 

aangepast door een andere expert. Het is de bedoeling om op die manier 
een geldig antwoord te vinden. Tot nu toe werd gediscussieerd over 
ongeveer 50 onderwerpen. Het is dit soort informatie die we in een 
volgende fase naar de Administratieve Commissie willen doorsturen.

Ik ben in juni 2011 chef geworden van het SSCALA-project. Mijn taak 
bestond erin de dagdagelijkse processen op te volgen en te waken over 
de voortgang in verband met de deliverables. Zeer snel leerde ik nieuwe 
aspecten kennen, zoals de overheidsopdrachten. Ook de creatie van 

de radiospot was een nieuwe 
ervaring die me intrigeerde. 
Uiteraard stond ik er niet alleen 
voor. Bij de FOD vormen we een 
klein team. Bovendien is er een 
comité met de deelnemende 
landen dat vier keer vergaderd 
heeft. In afwachting van een 
tweede luik genaamd SSCALA2 
organiseerden we op 14 juni 

2012 een afsluitende conferentie waarop de deskundigen zich unaniem 
uitspraken voor een harmonisering van de maatregelen. 

Het grensarbeiderproject is bijzonder interessant, want in feite gaat het 
hier om een laboratorium. Hoe kan Europa een succes worden wanneer 
er al problemen rijzen op het moment dat burgers van slechts vier 
lidstaten gewoon in een buurland willen gaan werken?

Contact: Cecile.atta@minsoc.fed.be

“Uit de resultaten van de enquête 
blijkt dat ze onvoldoende worden 
geïnformeerd en dat de informatie 
te verspreid zit.”

http://www.sscala.eu/nl/sscala.html
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2.6.2. Seminarie over sociale bescherming en 
sociale insluiting (17 & 18 november)

Het thema was “de ontwikkeling van een efficiënte ex ante analyse 
van de sociale impact: methodologie, tools en databronnen”. 

Dit seminarie bracht vertegenwoordigers van 10 landen, twee 
netwerken van Europese stakeholders (EAPN en COFACE) en de 
Europese Commissie samen met thematische experten.

De deelnemers onderzochten het gerichte gebruik van methodes, 
instrumenten en databestanden om de sociale impact van 
beleidsvoorstellingen te evalueren alvorens erover beslist wordt. 

Dankzij dit seminarie konden een aantal pistes in kaart worden 
gebracht die door de lidstaten en de Europese Commissie kunnen 
worden genomen in het kader van de Open Coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale insluiting.

2.6.3. Seminarie IAO (28 november)

Dit seminarie was bedoeld om de aandacht van al onze partners, 
het netwerk van OISZ en alle betrokken partijen te vestigen op wat 
er op het spel staat en op het belang van de activiteiten van het 
Comité voor sociale bescherming tijdens de 100ste Internationale 
Arbeidsconferentie van de IAO (2011). 

Tijdens dit seminarie waren internationaal gerenommeerde 
figuren aanwezig: de heer J.-M. SERVAIS (gastdocent aan de 
universiteiten van Luik en Gerona, voormalig directeur van het IAB 
en Erevoorzitter van de Internationale Vereniging voor arbeidsrecht 
en sociale zekerheid), en mevrouw Luisa GUIMARES (Manager of 
Social Protection Programme in the International Training Centre 
of the ILO). 

Naast een terugblik op de activiteiten van de 100ste zitting van 
de IAC was er een debat over de rol van de IAO op het vlak van de 
sociale bescherming en over de interactie tussen de IAO en het 
Europees beleid.
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STUDIES, ANALYSES EN VALORISATIESO3

3.1. Onderzoeksagenda Beleidsondersteuning

Op basis van een thematisch meerjarenplan lanceert en begeleidt de FOD 
van jaar tot jaar verschillende onderzoeksprojecten. De onderzoeksprojecten 
worden direct gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid, of indirect door 
het Federaal Wetenschapsbeleid.
 
In 2011 werden volgende onderzoeksprojecten opgestart: 

Uitbreiding van alle Belgische pensioenen;
Modernisering van het boekhoudplan van de instellingen van sociale 
zekerheid;
Levensverwachting in goede gezondheid;
Studie en ondersteuning van “2012 Europees Jaar actief ouder worden”;
Ontwikkeling van een model voor prospectieve gegevens in verband 
met de indicatoren inzake armoede en sociale insluiting van de EU-
2020-strategie; 
Invloed op de Europese beleidsopties en juridische instrumenten, in het 
kader van de interne markt, op het sociaal beleid en de sociale diensten 
van algemeen belang;
Impact van de beleidsmaatregelen en juridische instrumenten van de 
EU, in de context van de migratie, op de sociale bescherming in België.

Contact: Koen.vleminckx@minsoc.fed.be

3.2. Studie IPA (arbeidsongevallen)

Na de mislukking van het ontwerp van interprofessioneel akkoord heeft de 
regering toch beslist de geplande maatregelen inzake welzijn voor sociaal 
verzekerden uit te voeren. In dit kader vonden verschillende vergaderingen 
plaats met de betrokken OISZ’s om de maatregel die voor de verschillende 
takken genomen moeten worden, te coördineren: pensioenen, uitkeringen, 
beroepsziekten, werkloosheid, enz. Voor de sector arbeidsongevallen vormde 
de financiering van deze maatregelen een bijkomende moeilijkheid aangezien 
de sector met kapitalisatie en niet met repartitie werkt. Dit vergde dan ook 
een grondige analyse om te komen tot mogelijke oplossingen om de geplande 
maatregelen uit te voeren binnen de toegelaten budgettaire grenzen.

Contact: Isabelle.vincent@minsoc.fed.be

3.3. Studie “Loonschalen mannen-vrouwen”

Deze studie kwam er naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van 
Justitie van 1 maart 2011 en betreft de gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen met betrekking tot het gebruik van geslachtsgerelateerde actuariële 
factoren. Deze studie bood niet alleen een stand van zaken van de mogelijke 
relevante wettelijke bepalingen over de sociale zekerheid maar was ook 
een analyse van de actuariële en economische gegevens. Het doel was 
de bevoegde ministers toelichtingen te verstrekken over het in te nemen 
standpunt en over de wettelijke of reglementaire wijzigingen die in overweging 
dienen te worden genomen. 

Contact: Isabelle.vincent@minsoc.fed.be
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3.4. Samenwerking met het federaal 
planbureau

De FOD heeft een structurele samenwerking met het Federaal Planbureau 
opgestart om de specifieke en gemeenschappelijke vaardigheden beter in te 
zetten en op die manier te komen tot een efficiëntere werking. 

Eén van de samenwerkingsprojecten met het Federaal Planbureau was 
het in 2009 opgestarte en in 2011 afgeronde project SIPEBE. De resultaten 
van die project werden opgetekend in het verslag “Simulating the adequacy 
of pensions in Belgium using administrative data (SIPEBE): Eindverslag 
(December 2011)”.

Contact: Koen.vleminckx@minsoc.fed.be en Guy.vancamp@minsoc.fed.be

3.5. Health accounts

De FOD heeft verder gewerkt aan de ontwikkeling van een geïntegreerd model 
om het gebruik van de medische diensten en langdurige geneeskundige 
verzorging te evalueren. Met dit model zijn geïntegreerde ramingen en 
gestandaardiseerde herzieningen mogelijk. De FOD had het model gebruikt 
om de ramingen van 2009 uit te voeren en die van 2003-2008 te herzien. Hij 
heeft het model verfijnd en de methodologie en de kwaliteit van de ramingen 
verbeterd.

Contact: Dirk.moens@minsoc.fed.be

3.6. MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel 
for Belgian Social Insurance Systems)

Met het microsimulatiemodel MIMOSIS kunnen de hervormingen in een aantal 
beleidsdomeinen van de sociale zekerheid worden bevorderd op basis van 
administratieve gegevens afkomstig uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
sociale bescherming van de KSZ (Kruispuntbank van de sociale zekerheid). 
Met dit model kan een zeer gedetailleerde analyse worden uitgevoerd van de 
impact van mogelijke wijzigingen op het budget en de inkomensverdeling in 
sommige sectoren van de sociale zekerheid. 

In de loop van 2011 heeft de FOD Sociale Zekerheid nieuwe gegevens 
ontvangen van de KSZ. Aan de hand van deze gegevens werd het model 
geactualiseerd. De huidige versie van het model gebruikt nu een steekproef 
van het inkomsten- en bijdragejaar 2009. De nieuwe versie van het model 
wordt beschreven in een tekst die kan worden geraadpleegd op de website van 
de FOD Sociale Zekerheid (zie http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-
publicaties/publicaties/mimosis/overzicht.htm).

Contact: Guy.vancamp@minsoc.fed.be

3.7. Toepassing van de nieuwe Europese 
regelgeving

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Verordeningen 
883/2004 en 987/2009 werden administratieve richtlijnen uitgewerkt om deze 
verordeningen toe te passen in geval van een wijziging van de bevoegdheid 
van een lidstaat met betrekking tot de toekenning van de gezinsbijslag. Dit 
gebeurde in samenwerking met de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers), de Directie-generaal Beleidsondersteuning en de Directie-
generaal Zelfstandigen.

Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be
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REGELGEVINGO4
Onze FOD staat in voor het uitwerken van de regelgeving voor alle takken 
van de sociale zekerheid, behalve voor de tak werkloosheid, waar de FOD 
Werkgelegenheid voor bevoegd is. 
Het gaat hier om de regelgeving inzake één of (gezien de transversale 
bevoegdheid van de FOD) verschillende takken van de sociale zekerheid. 
Deze taak is niet beperkt tot het opstellen van de wetteksten zelf. De publicatie 
van een nieuwe regelgeving wordt vaak voorafgegaan door een lang proces 
van opzoekingen en voorbereidende studies, de deelname aan onder meer 
technische werkgroepen, vragen om advies en goedkeuringen (wat eventueel 
leidt tot aanpassingen aan het gegeven advies), de samenwerking met de 
beleidscel en de betrokken overheidsinstelling van sociale zekerheid of 
eventueel met een andere FOD, enz.

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

4.1. Uitwerking van de regelgeving

Vooreerst willen we erop wijzen dat de uitwerking van de regelgeving onder de 
regering van lopende zaken niet zo vlot kon gebeuren als tijdens een periode 
met een regering die over alle bevoegdheden beschikt.

4.1.1. 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. 

In 2011 stelde onze FOD 14 koninklijke besluiten op 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.

Contact: Karin.dens@minsoc.fed.be

4.1.2. Arbeidsongevallen

- Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (BS 6 mei 2011) 
bevat onder meer de wettelijke basis volgens dewelke een bezwaar 
kan worden ingediend bij het Beheerscomité van het Fonds alsook de 
voorwaarden volgens dewelke dit bezwaar de inning van de forfaitaire 
preventiecontributie schorst. Dit maakt deel uit van het project betreffende 
het verzwaard risico op arbeidsongevallen. 

- Koninklijk Besluit van 30 november 2011 tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s (BS 
7 december 2011).

Het gaat over de mogelijkheid om als werkgever onder bepaalde 
voorwaarden een beroep in te dienen bij het Beheerscomité van het Fonds 
voor arbeidsongevallen wanneer men het niet eens is met de situatie van 
verzwaarde risico’s op arbeidsongevallen.

Contact: Isabelle.vincent@minsoc.fed.be
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4.1.3. Beroepsziekten

- de wet van 12 april 2011 houdende aanpassingen aan de wet van 
1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen 
en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot 
uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking 
tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (BS 28 april 
2011) bevat in het bijzonder een maatregel tot uitvoering van het 
ontwerp van IPA  waartoe de regering beslist heeft, met name 
de verhoging van het plafond voor beroepsziekten. 

- koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 17 juli 1974  waarbij bijslagen worden 
verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 
3 juni 1970 (BS 18 juli 2011).

Dit heeft tot doel bepaalde uitkeringen voor slachtoffers van 
beroepsziekten aan te passen aan de welvaart, zoals bepaald bij 
het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Contact: Isabelle.vincent@minsoc.fed.be
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4.1.4. Kinderbijslag

- Recht op kinderbijslag voor studenten tijdens het derde kwartaal.
Artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling 
van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten 
behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, wordt 
opgeheven. Vanaf 01.01.2012 wordt ook kinderbijslag toegekend tijdens 
het derde kwartaal wanneer de gezinsbijslag geschorst werd wegens 
de overschrijding van de maximaal toegelaten activiteit door de student.

- Ministeriële omzendbrief en een addendum bij een ministeriële 
omzendbrief (MO nr. 613 en addendum bij MO 393).
MO nr. 613 geeft toelichtingen  bij de categorieën rechten waarnaar de 
bepalingen met betrekking tot de kinderbijslag in voornoemde Europese 
verordening nr. 883/2004 verwijzen en bevat tevens instructies om het 
begin of het einde van het recht (bij voorrang) op Belgische kinderbijslag 
te bepalen wanneer de bevoegdheid (bij voorrang) om kinderbijslag toe 
te kennen overgaat van een lidstaat naar België en omgekeerd.
Het addendum bij MO 393 bevat de instructies om te bepalen of een 
wees beschouwd kan worden als verlaten door zijn overlevende ouder en 
bijgevolg aanspraak kan maken op verhoogde wezenbijslag, in het bijzonder 
wanneer de overlevende ouder nog een “financiële minimumbijdrage” 
betaalt. 

Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be

4.1.5. Bijzondere regelgevingen

A. Elektronische maaltijdcheques
Naast de papieren maaltijdcheques voorziet de nieuwe wetgeving (koninklijk 
besluit van 12 oktober 2010, BS 23.11.2010) in de mogelijkheid om elektronische 
maaltijdcheques toe te kennen. Onze FOD heeft deelgenomen aan het comité 
voor de erkenning van de uitgevers van elektronische maaltijdcheques.

Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be of perrine.nisol@minsoc.fed.be

B. 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, enz.) op vlak van 
de socialezekerheidsrechten die ze met zich meebrengen.

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

C. Alternerende opleiding
In België zijn de drie gemeenschappen volledig bevoegd voor de alternerende 
opleiding (opleiding waarbij een halftijdse schoolopleiding en een halftijdse 
beroepsactiviteit elkaar afwisselen). Dit heeft geleid tot een naast elkaar 
bestaan van verschillende statuten. Op vraag van de FOD Tewerkstelling 
tracht onze FOD de socialezekerheidswetgeving voor jongeren die dit soort 
opleiding volgen te harmoniseren.

In 2011 heeft onze FOD deelgenomen aan de vergaderingen met betrekking 
tot de alternerende opleiding bij de NAR en kregen de sociale partners verder 
advies hierover, waardoor de NAR ook zijn advies 1770 van 25 mei 2011 heeft 
kunnen uitbrengen. 

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be
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D. Toekenning van de “Europese vakantie”
De Europese Commissie heeft een ingebrekestellingsprocedure tegen België 
opgestart. Het recht op jaarlijkse vakantie wordt in de privésector namelijk 
toegekend op basis van de prestaties tijdens het voorgaande kalenderjaar 
(vakantiedienstjaar), waardoor nieuwe werknemers bijvoorbeeld tijdens hun 
eerste arbeidsjaar geen enkele dag vakantie hebben, hetgeen in tegenspraak 
is met de Europese richtlijn inzake de arbeidstijd. Om dit probleem aan te 
pakken, hebben de sociale partners een overeenkomst gesloten: werknemers 
die om een of andere reden geen vier weken jaarlijkse vakantie krijgen 
tijdens hun eerste jaar van tewerkstelling, zullen in het kader van het nieuwe 
systeem, de zogenaamde Europese vakantie, recht hebben op verlofdagen. 
Deze overeenkomst kreeg kracht van wet nog voor ze werd gepubliceerd, 
maar de uitvoeringsbesluiten moeten nog worden goedgekeurd voor 24 april 
2012, wanneer de Europese Commissie een officieel antwoord verwacht van 
de Belgische Staat op zijn ingebrekestelling.

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

E. Medex en recht van de vrijwilligers
De wetgeving inzake de verplichte verzekering geneeskundige verzorging 
en uitkeringen voorziet in de mogelijkheid voor werknemers die ziek zijn om 
als vrijwilliger te werken zonder dat dit beschouwd wordt als een activiteit 
zoals bedoeld bij de ZIV-wet. Dit kan evenwel enkel op voorwaarde dat de 
adviserend geneesheer vaststelt dat deze activiteit verenigbaar is met de 
algemene gezondheidstoestand van de betrokkene. Door enkel te verwijzen 
naar de adviserend geneesheer en de administratie van de medische expertise 
(Medex), bevoegd voor het personeel van de overheidsadministraties, niet 
te vermelden, sluit deze bepaling de ambtenaren uit. De diensten van de 
federale ombudsman hebben gevraagd deze toestand van discriminatie te 
corrigeren. De DG sociaal beleid heeft een ontwerptekst tot wijzing van de 
wet en de regelgeving opgesteld om deze situatie te verbeteren.

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

4.1.6. eLeg

Onze FOD speelt een leidinggevend rol in het kader van het eleg-project 
(een gemeenschappelijke werkruimte voor de uitwerking van wetteksten, 
beschikbaar op de eWorkspace van de sociale zekerheid). In samenwerking 
met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de Smals werd verder 
gewerkt aan de aanpassing en de verbetering van deze tool. De FOD Sociale 
Zekerheid treedt op als contactpunt ter ondersteuning van de OISZ en de 
eigen personeelsleden die gebruik maken van eLeg.

In de loop van 2011 werden de eCommunities (van de federale instellingen) 
en eWorkspace (van de overheidsinstellingen van sociale zekerheid) 
samengebracht binnen het nieuwe samenwerkingsplatform ‘beConnected’. 
2011 stond dan ook in het teken van (de voorbereiding van) de migratie van 
eLeg naar beConnected. In dit kader ging de aandacht voornamelijk naar 
enerzijds de migratie en de optimalisering van de bestaande functionaliteiten, 
en anderzijds naar de opleiding van de gebruikers van eLeg.
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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. Bij onze FOD worden daartoe ministeriële 
nota’s en omzendbrieven, antwoorden op parlementaire vragen, 
antwoorden op mondelinge vragen aan de toezichthoudende 
ministers en antwoorden op vragen van de beleidscellen opgesteld.

In 2010 beantwoordde de DG Sociaal Beleid 2.420 schriftelijke en 10 
mondelinge parlementaire vragen gesteld aan de toezichthoudende 
ministers. Daarnaast werd 1 ministeriële omzendbrief geredigeerd. 

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

Kennisbeheer met de RSZ
Er vonden overlegvergaderingen plaats met de RSZ en onze 
FOD over de uitwisseling van kennis en vragen betreffende 
specifieke problemen bij de toepassing van de Belgische sociale-
zekerheidswetgeving.

Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be

4.3. Reglementering zelfstandigen

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.

4.3.1. Organisatie van de Werkgroep 
“Reglementering”

Het platform “Reglementering” is een overlegplatform tussen 
de FOD Sociale Zekerheid, de sociaalverzekeringsfondsen en het 
RSVZ over de reglementaire projecten en omzendbrieven rond de 
sociale zekerheid voor zelfstandigen. Onze FOD is ook voorzitter 
van dit platform. 

De werkgroep Reglementering werkte onder andere verder aan 
de voorbereiding van een nota voor de sociaalverzekeringsfondsen 
waarin ze toelichtingen krijgen over de nieuwe regeling rond de 
administratieve geldboete die voortaan deel uitmaakt van het 
sociaal statuut van de zelfstandigen en over de te volgen procedure 
bij het ontvangen van de opgelegde administratieve geldboetes.

Contact: Christian.dekeyser@minsoc.fed.be of 
info@rsvz-inasti.fgov.be

4.3.2. Nota betreffende de ontvankelijkheid 
van de aanvragen voor vrijstellingen

Om de sociaalverzekeringsfondsen te helpen bij het begeleiden 
en informeren van de zelfstandigen heeft onze FOD in 2011 een 
nota opgesteld waarin de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor 
aanvragen voor vrijstelling van regularisatiebijdragen worden 
uitgelegd. Deze is bedoeld voor zelfstandigen die hun activiteit 
eerst in bijberoep en vervolgens in hoofdberoep uitoefenen en deze 
statuswijziging laattijdig hebben gemeld.

Contact: mathilde.henkinbrant@minsoc.fed.be
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4.3.3. Nota over de wet van 31 januari 
2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen 

Daarnaast heeft de Werkgroep “Reglementering” meegewerkt 
aan het opstellen van een nota over de wet van 31 januari 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, die de wet van 
1997 over het gerechtelijk akkoord vervangt. Deze nota moet de 
sociaalverzekeringsfondsen informatie geven over de praktische 
gevolgen van deze wet, die bedoeld is om de continuïteit van de 
ondernemingen te waarborgen door zelfstandigen in moeilijkheden 
de keuze te laten tussen een aantal systemen (gaande van zeer 
vrij tot dwingender) en de procedures eenvoudiger en minder duur 
te maken. 

Contact: Wim.debooser@minsoc.fed.be

4.3.4. Hervorming van de berekening van 
de sociale bijdragen voor zelfstandigen

In 2009 werd begonnen met de voorbereiding van een wetsontwerp 
betreffende de hervorming van de berekening van de sociale 
bijdragen voor zelfstandigen. De bedoeling is op zoek te gaan 
naar een berekeningswijze waarbij de bijdragen voor het lopende 
jaar berekend worden in functie van de belastbare inkomsten van 
datzelfde jaar, zonder evenwel het financieel evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel der zelfstandigen in gevaar te brengen. 
Daartoe zullen in 2012 verschillende pistes worden geanalyseerd 
en getest. 

4.3.5. Een aantal statistieken

De cijfers van onze DG Zelfstandigen zien eruit als volgt:

Interpretatieve nota’s: 387
Adviezen in concrete dossiers: 160
Antwoorden op parlementaire vragen: 81
Antwoorden op vragen en klachten: 128
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4.4. Geschillen

4.4.1. Geschillen op federaal niveau

Zie ook p. 75, punt 3.2.: beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de 
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen.

In naam van de Belgische Staat houdt onze FOD zich bezig met alle zaken 
betreffende alle takken van de sociale zekerheid die voor de Raad van State, 
het Grondwettelijk Hof en de burgerlijke rechtbanken worden behandeld 
en waarvoor de Staat verantwoordelijk is (behalve de wetgeving inzake 
werkloosheid). Onze FOD ziet erop toe dat de procedureregels worden 
toegepast en de juridische argumentatie correct is, met inbegrip van de 
ontwikkeling van de juridische argumenten, eventueel in samenwerking met 
de behandelende advocaten, om deze geschillen in goede banen te leiden. De 
FOD brengt de bevoegde overheden op de hoogte van de eventuele risico’s 
van een beroep, zodat deze snel de nodige maatregelen kunnen nemen. 

Stand van zaken op 31 december 2011:

8 lopende zaken voor de Raad van State;  
13 lopende zaken voor het Grondwettelijk Hof;
54 lopende dossiers voor de burgerlijke rechtbanken.

In de loop van 2011 werden 10 beroepen ingesteld bij de Raad van State, 15 
bij het Grondwettelijk hof (waarvan er drie afgesloten zijn) en zes voor de 
burgerlijke rechtbanken.

Dat er weinig dossiers werden ingediend bij de Raad van State is te wijten aan 
het feit dat de regering enkel lopende zaken kon afhandelen en slechts weinig 
wettelijke normen kon goedkeuren (zelfde  situatie als in 2010). Net als tijdens 
het jaar voordien sprak de Raad van State in 2011 relatief weinig arresten uit 
(14). Het aantal arresten van het Grondwettelijk Hof was stabiel (10).

4.4.2. Geschillen op Europees niveau

De FOD staat tevens in voor de opvolging van de dossiers met betrekking 
tot geschillen en prejudiciële geschillen inzake sociale zekerheid in het 
kader van de Europese Unie. Daartoe volgt de FOD de prejudiciële vragen 
op, beantwoordt hij vragen van de Europese Commissie en van burgers 
met betrekking tot de toepassing van het Europees recht en onderzoekt hij 
geschillendossiers (ingebrekestellingen van de Commissie, procedures voor 
het Hof van Justitie). Daarnaast verspreidt hij informatie en coördineert hij 
antwoorden van de bevoegde diensten van de FOD en de OISZ. Tot slotte volgt 
de FOD bepaalde rechtszaken waarbij andere lidstaten betrokken zijn en komt 
hij soms ook tussen om het Belgische socialezekerheidsstelsel te verdedigen.

Contact: Martina.baumans@minsoc.fed.be
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FINANCIËLE CONSOLIDATIEO5

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. 

Contact: eddy.verrijken@minsoc.fed.be

5.2. Commissie voor normalisatie

De Commissie voor normalisatie 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 meer mogelijk 
de verrichtingen op een eenvormig manier 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 bevoegd voor begroting, 
afgevaardigden van alle OISZ en van de instellingen van openbaar nut voor 
sociale zekerheid en de Inspecteur van Financiën bij de FOD Sociale Zekerheid 
(met als waarnemers de Nationale Bank en het Rekenhof).

De resultaten van de Commissie voor normalisatie vertalen zich hoofdzakelijk 
in omzendbrieven over de boekhoudkundige regels die van toepassing zijn 
voor de OISZ en de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid.
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In 2011 werd verder gewerkt aan de voorbereiding van de modernisering 
van het boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid. 
Zo werd het schema van de resultaatrekening goedgekeurd, net als het 
schema van het gemoderniseerd boekhoudplan. Daarnaast werd de nota 
betreffende de principes van de vastgestelde rechten en de nota betreffende 
de waarderingsregels en het vermogen goedgekeurd tijdens de plenaire 
vergadering van de Commissie in 2011.  

Om de invoering van het boekhoudplan bij alle instellingen te doen slagen, 
waren de RSZ en de HZIV bereid als proefinstelling op te treden. Zij zullen het 
nieuwe boekhoudplan toepassen vanaf 2012. Hiertoe heeft het secretariaat 
van de Commissie beide instellingen zijn volledige steun aangeboden bij 
de voorbereiding ervan. Bovendien werd begonnen met het opstellen van 
de commentaren bij de boekhoudnummers van het nieuwe boekhoudplan.

Contact: dg-soc.kgds.com-norm@minsoc.fed.be

5.3. Begroting en ramingen voor het sociaal 
statuut van de zelfstandigen

5.3.1. Opdrachten van de cel Actuariaat 
(DG Zelfstandigen)

Financiële consolidatie
Meewerken aan de uitwerking van de begroting van de sociale zekerheid van 
de zelfstandigen.

Sociale bijdragen
Ieder jaar de noodzakelijke elementen bepalen om de sociale bijdragen te 
berekenen die bij de verschillende categorieën van zelfstandigen verschuldigd 
zijn voor het volgende jaar.

Vooruitzichten
Prognose van de uitgaven en inkomsten van de sociale zekerheid der 
zelfstandigen;
De langetermijngevolgen van genomen of overwogen maatregelen 
inschatten.

Financiële weerslag
De financiële weerslag op het zelfstandigenstelsel berekenen van 
wijzigingen die op ieder moment kunnen worden voorgesteld door de 
Regering, het Parlement of het Algemeen Beheerscomité;
Controleren of de ramingen die voor de maatregelen zijn uitgevoerd, 
overeenstemmen met de resultaten.

5.3.2. Berekeningen en ramingen van de Cel 
Actuariaat

Het gaat om berekeningen en ramingen met betrekking tot:

voorstellen tot herziening en uitbreiding van de faillissementsverzekering;
de welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen voor 2011-2012;
de vermindering van de boete voor zelfstandigen die vervroegd met 
pensioen gaan;
de verhoging van de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen van 60 
naar 62 jaar in 2016 en de geleidelijke verlenging van de loopbaanduur 
van 35 naar 40 jaar;
de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor bepaalde bedrijven 
in moeilijkheden; 
verschillende berekeningen inzake pensioenen (overschrijding van de 
eenheid van loopbaan, openen van het recht op pensioen in geval van 
vrijstelling van bijdragen, ...). 

Contact: Annick.laurent@minsoc.fed.be



46

“Ik werk bij de Cel Actuariaat samen met een 
Nederlandstalige collega die dezelfde opleiding 
als ik heeft gevolgd (Licentie Wiskunde en 
Licentie Actuariële Wetenschappen). We 
houden ons bezig met cijfers en statistieken: 
ons werk bestaat erin schattingen en ramingen 
te maken voor het stelsel van de zelfstandigen. 
Onze belangrijkste « klanten » zijn de 
Beleidscel (Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen 
en Landbouw) en de werkgroepen van het 
Algemeen Beheerscomité voor het sociaal 
statuut der zelfstandigen opgericht bij het RSVZ. 
Deze instanties ontwikkelen programma’s 
en stellen wets- en besluitontwerpen op die 
tot doel hebben het sociaal statuut van de 
zelfstandigen te verbeteren. Wij geven een 
raming van de budgettaire weerslag. Wordt 
een maatregel goedgekeurd, leggen wij de 
berekening ervan ter goedkeuring voor aan de 
Inspectie van financiën.

Voor onze berekeningen kunnen we gebruik 
maken van allerlei indicatoren: statistieken van 
het RSVZ, cijfermateriaal dat we op internet 

BEREKENINGEN, SCHATTINGEN EN 
RAMINGEN: DE CEL ACTUARIAAT

INTERVIEW DG ZELFSTANDIGEN

HET WOORD IS AAN ANNICK LAURENT VAN DE DG ZELFSTANDIGEN
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vinden of bij het Federaal planbureau ophalen, enz. Indien nodig toetsen 
we deze berekeningen met die van andere instellingen zoals de RVP of 
het RIZIV. Dergelijke vergelijkingen zijn interessant om op basis van 
vooruitzichten te werken. De inkomsten aan bijdragen kunnen fluctueren 
en zijn dan ook moeilijk in te schatten. Voor de pensioenen gaat dit 
gemakkelijker. We kunnen voorzien hoeveel mensen hun pensioen zullen 
ontvangen en op welk moment dit zal gebeuren.

We gaan verder met onze schattingen. Wanneer wij vooruitzichten 
opstellen, kunnen wij onze aanvankelijke berekeningen corrigeren op basis 
van de eerste resultaten vastgesteld nadat een maatregel is toegepast. 
Zo is het bijvoorbeeld voor 
de faillissementsverzekering 
moeili jk om op voorhand 
n a u w ke u r i g  te  b e p a le n 
hoeveel zelfstandigen erop 
zullen inschrijven. Wanneer 
de maatregel in voege treedt, 
gaan we de gevolgen ervan na en 
herzien we de berekeningen voor 
de budgetten van de volgende 
jaren. Onze cel streeft ernaar 
om ramingen op lange termijn uit te werken. Sommige maatregelen 
kunnen een bepaalde weerslag hebben op korte termijn maar nemen 
vervolgens een andere wending. Waakzaamheid is dus geboden, en wij 
doen wat we kunnen!

Een woordje uitleg over onze werkwijze: mijn collega en ik behandelen 
dossiers regelmatig samen. Aan de hand van een eerste berekening 
kunnen we vaststellen van welke grootorde de raming is. We gebruiken 
Excel, een programma dat we gewoon zijn en dat het mogelijk maakt 
met grote dynamische en evoluerende tabellen te werken. 

Eén van de belangrijkste projecten waarop we ons in 2011 hebben 
toegelegd, is de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen 
in het zelfstandigenstelsel. Deze hervorming kwam er op vraag van de 
zelfstandigen, die niet langer bijdragen wensten te betalen op basis van 
de inkomsten van drie jaar voordien, maar van het lopende jaar. Tussen 
beide kan immers een groot verschil bestaan. Het nieuwe systeem laat 
de burger toe een voorlopige bijdrage te betalen en de situatie nadien te 
regulariseren. In een dergelijk geval maken we verschillende ramingen 
in functie van verschillende mogelijke scenario’s (gaande van de ‘zeer 
gedisciplineerde’ zelfstandige tot de pessimistischere mogelijkheden). 
Het is onze Directeur-generaal (onze directe chef) die de gegevens 

naar de Beleidscel stuurt, maar 
wij werken rechtstreeks samen 
met onze collega’s bij deze 
Beleidscel. Behalve projecten 
zijn er ook terugkerende 
activiteiten, waaronder de 
begroting van de sociale 
zekerheid van de zelfstandigen. 
In 2011 hebben we ons bezig 
gehouden met de uitbreiding van 
de maatregelen in het kader van 

de faillissementsverzekering en de welvaartsaanpassing van de sociale 
uitkeringen.

Ik vind de taak die mij als ambtenaar is toegekend zeer interessant. Ik 
kan mijn berekeningen volledig zelfstandig uitvoeren en wanneer ik de 
vooruitzichten presenteer, gebeurt dat met de grootste onpartijdigheid.” 

Contact Cel Actuariaat: Annick.laurent@minsoc.fed.be of 
Maria.wielant@minsoc.fed.be

“Eén van de belangrijkste projecten 
waarop we ons hebben toegelegd, 
is de hervorming van de berekening 
van de sociale bijdragen in het 
zelfstandigenstelsel.”
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5.4. Controle begrotingen en 
rekeningen OISZ en opvolging 
thesauriegegevens

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 vergelijken we de financiële gegevens (ontvangsten en 
uitgaven) die maandelijks worden doorgegeven aan de Commissie 
Financiën bij de RSZ met de begroting van de sociale zekerheid.

Contact: Michel.deffet@minsoc.fed.be

5.5. 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.

Contact: David.ignoul@minsoc.fed.be

5.6. Algemene toelichting bij de 
begroting 

In het kader van de uitwerking en de opvolging van het budget 
stelt de DG Sociaal Beleid een reeks begrotingstabellen met de 
verschillende socialezekerheidsstelsels en -takken ter beschikking 
van het monitoringcomité en de regering. Deze tabellen worden 
regelmatig bijgewerkt, in het bijzonder voor en na het opstellen 
van de initiële begroting en de begrotingscontrole.

Na ieder begrotingsconclaaf stelt de DG Sociaal Beleid het 
gedeelte van de algemene toelichting bij de begroting op dat 
te maken heeft met de sociale bescherming in haar totaliteit 
(sociale zekerheid en sociale bijstand). Op basis hiervan worden 
de toelagen en de alternatieve financiering voor de verschillende 
socialezekerheidsstelsels bepaald en gaat men na of het 
begrotingstraject vastgelegd in het stabiliteitspact, wordt nageleefd.  
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met enerzijds de FOD 
Budget en Beheerscontrole en anderzijds alle openbare instellingen 
van sociale zekerheid.

In 2011 bedroegen de uitgaven van de sociale zekerheid in totaal 
81 miljard euro. Deze uitgaven werden als volgt gefinancierd: 
50,1 miljard euro sociale bijdragen, 7,7 miljard euro gewone 
staatstoelagen, 16,6 euro miljard alternatieve financiering, 4,7 euro 
miljard diverse inkomsten en een bijzondere staatsdotatie van 1,1 
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miljard euro. Het negatieve saldo van -0,8 miljard euro werd gefinancierd door 
middel van een interestloze staatslening van 0,3 miljard euro en verder door 
middel van thesaurieverrichtingen. In termen van het ESR (Europees systeem 
van nationale en regionale rekeningen), dat wil zeggen rekening houdend met 
verschuldigde bijdragen waarvan de betalingstermijn afloopt op 31 december 
en met het niet uitgegeven bedrag van de budgettaire doelstelling van de 
geneeskundige verzorging, komt de sociale zekerheid evenwel in de buurt 
van een evenwicht.

Meer informatie: michel.deffet@minsoc.fed.be
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MODERNISERING VAN DE BOEKHOUDING 
VAN DE OISZ 

INTERVIEW DG SOCIAAL BELEID

De FOD Sociale Zekerheid staat via zijn DG 
Sociaal Beleid in voor het secretariaat van 
de Commissie voor normalisatie van de 
boekhouding van de openbare instellingen van 
de sociale zekerheid. De Commissie beheert een 
belangrijk project, namelijk de modernisering 
van het boekhoudplan van de OISZ. 

In 2011 vonden twee plenaire vergaderingen 
plaats. In april werd de structuur van het 
nieuwe boekhoudplan goedgekeurd en stelden 
twee OISZ (de RSZ en de HZIV) zich kandidaat 
als proefinstelling voor het project. Tijdens het 
begrotingsjaar 2012 wordt het nieuwe plan bij 
hen getest. In december werd een wijziging 
van het boekhoudreglement goedgekeurd: 
de opname van de vastgestelde rechten ter 
vervanging van de verworven rechten voor 
zaken die met de begrotingsboekhouding te 
maken hebben. Nemen we het voorbeeld van 
de gezinsbijslag. Deze wordt achteraf betaald: 
de bijslag van december 2012 wordt betaald in 
januari 2013. In het systeem van de “verworven 
rechten” zou men hiermee rekening gehouden 

AAN HET WOORD ZIJN YAËL BIEBER EN MICHEL DEFFET, 
EXPERTS VAN DE DG SOCIAAL BELEID
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hebben in het budget van 2013. In 
het systeem van de “vastgestelde 
rechten” wordt de gezinsbijslag in 
rekening gebracht in het budget 
van 2012, het jaar waarin het 
recht op de gezinsbijslag werd 
gecreëerd.

Waarom deze modernisering van 
de boekhouding? Eerst en vooral 
omdat het huidige boekhoudplan uit de jaren 1960 dateert, verouderd 
is en geen wettelijke basis heeft. Vervolgens dient de boekhouding van 
de OISZ te beantwoorden aan de Europese normen (FSR 95) en aan de 
federale standaard (Fedcom) alsook die van de privésector. Tot slot zal 
een normalisering van de boekhoudplannen de rekening van de sociale 
zekerheid transparanter maken.

Wij staan dus in voor het secretariaat van de Commissie. Vier medewerkers 
van de DG Sociaal Beleid hebben fiches opgesteld over de werking van 
elke rekening van het boekhoudplan. In totaal zijn dat er bijna 700! Daarbij 
komen ook nog eens twee koninklijke besluiten.

De inwerkingtreding van het gemoderniseerd boekhoudplan is voorzien 
voor 2013. Het wordt een hele klus die deadline te halen, want het gaat 
om 18 instellingen waarvan de omvang aanzienlijk varieert en die instaan 
voor zeer verschillende opdrachten (het nieuwe boekhoudplan moet 
van toepassing zijn op alle instellingen, de grote zowel als de kleine, de 
ontvangers zowel als de verstrekkers). De invoering zal flexibel gebeuren: 
sommige instellingen zullen het nieuwe boekhoudkundig systeem pas in 
2014 invoeren maar zullen hun jaarrekeningen 2013 wel al volgens het 
gemoderniseerde boekhoudplan moeten presenteren. 

Nochtans zit men echt wel te 
wachten op het nieuwe systeem. 
De vorige structuur werd begin 
jaren ’60 gecreëerd en kende 
geen grote wijzigingen meer sinds 
het midden van de jaren ’80. De 
wettelijke basis om over te gaan 
tot een modernisering van het 
boekhoudplan gaat terug op een 
tekst uit 1997, in voege sinds 2001 

(met de invoering van de eerste bestuursovereenkomsten). De vorige 
structuur is dus bijna 40 jaar oud en de sociale zekerheid heeft sindsdien 
een dergelijke evolutie doorgemaakt dat zich bij alle instellingen te grote 
afwijkingen hebben ontwikkeld.

In de plenaire vergadering van de Commissie zetelen vertegenwoordigers 
van de OISZ, afgevaardigden van de toezichthoudende ministers en, als 
waarnemers, het Rekenhof en het Instituut voor de nationale rekeningen.  
Onze FOD heeft een belangrijke impuls gegeven aan het hervormings- en 
harmoniseringsproject. Sommige OISZ werken samen in de verschillende 
werkgroepen en het secretariaat stelt de documenten op en legt ze ter 
goedkeuring voor aan de Commissie. Voor wetenschappelijk advies 
konden we een beroep doen op het team van Prof. Khrouz van de ULB.

Graag willen we erop wijzen dat de uitgaven van de sociale zekerheid 
het leeuwendeel van de overheidsuitgaven vormen, met name meer dan 
60%!  We spreken hier over bedragen tussen de 70 en 80 miljard euro. 
Om maar te zeggen dat een modern boekhoudplan voor de 18 betrokken 
instellingen echt wel belangrijk is.”

Contact: Yael.bieber@minsoc.fed.be en Michel.deffet@minsoc.fed.be

“De uitgaven van de sociale 
zekerheid vormen het leeuwendeel 
van de overheidsuitgaven. We 
spreken hier over bedragen tussen 
de 70 en 80 miljard euro.”
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DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉSO6

6.1. Nationale Hoge Raad voor personen 
met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt 
dossiers die te maken hebben met personen met een handicap en onder de 
bevoegdheid van de federale overheid vallen. De NHRPH is administratief 
verbonden met de FOD, die het secretariaat van de NHRPH waarneemt.

De NHRPH mag, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, 
adviezen geven of voorstellen doen. Dit doet de NHRPH onder meer om de 
regelgeving te rationaliseren en te coördineren. 

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 over de tegemoetkomingen voor personen met een 
handicap. 

Naast alles wat met de tegemoetkomingen en de medische evaluatie 
heeft te maken, houdt de NHRPH zich ook bezig met volgende thema’s: 
toegankelijkheid (van gebouwen, geldautomaten, verzekeringen,...), mobiliteit 
(NMBS, parkeermogelijkheden,...), de juridische bescherming van personen 
met een handicap, enz. In 2011 bracht de NHRPH 26 adviezen uit, op eigen 
initiatief of op vraag van de Staatssecretaris, de NMBS, de DG Personen met 
een handicap, enz. Je kan deze raadplegen op de website van de NHRPH: 
http://ph.belgium.be/. 

De NHRPH 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. 

Meer informatie op: http://ph.belgium.be  

6.2. 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. 

Contact: Pieter.raes@minsoc.fed.be

In 2010 werd de subgroep “Werkgroep Zelfstandigen” opgericht om de 
specifieke problemen inzake geneeskundige verzorging te onderzoeken 
waarmee zelfstandigen worden geconfronteerd. Deze Werkgroep zette 
haar activiteiten verder in 2011. Onder meer de volgende thema’s werden 
behandeld: bijdragebons voor zelfstandigen, herinschrijvingen met wachttijd 
voor zelfstandigen, vaststelling van de hoedanigheid van zelfstandige-
rechthebbende en de mogelijkheid voor zelfstandigen  om de hoedanigheid 
van resident te laten gelden.

Contact: Annick.floreal@minsoc.fed.be
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6.3. Werkgroep “Omnisectoriële 
impact”

Op vraag van het Coördinatiecomité van de KSZ, richtte de FOD 
de werkgroep “Omnisectoriële impact” op. Deze werkgroep 
onderzoekt de weerslag van wijzigingen van bepaalde sociale 
bijdragen op andere bijdragen inzake sociale zekerheid of steun. 
Eerst wordt een inventaris opgemaakt van de links op wettelijk 
niveau. Vervolgens worden de meest kwantitatieve aspecten 
geanalyseerd. De werkgroep bestaat uit deskundigen van 
verschillende administraties en socialezekerheidsinstellingen.

Contact: Pieter.raes@minsoc.fed.be en Guy.vancamp@minsoc.fed.be 

6.4. Technisch Comité van de 
Controledienst voor de ziekenfondsen 
(CDZ)

De FOD neemt deel aan de vergaderingen van het Technische Comité 
van de CDZ, dat adviezen geeft over vragen met betrekking tot de 
uitvoering van de wet van 06/08/1990 betreffende de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen, hetzij op vraag van de 
Minister voor Sociale Zaken of van de Raad van de CDZ, hetzij op 
eigen initiatief. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de 
verzekeringsinstellingen, een vertegenwoordiger van het RIZIV en 
een vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid.

Contact: Sylvie.damien@minsoc.fed.be

6.5. Technische Raad voor 
ziekenhuisverpleging 

De FOD neemt deel aan de vergaderingen van deze Raad, die 
gevestigd is bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV 
en bevoegd is om regels voor te stellen met betrekking tot de 
interpretatie van de nomenclatuur en adviezen te geven over de 
wijziging ervan.

Contact: Pieter.raes@minsoc.fed.be 
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6.6. Federaal Borstvoedingscomité 

De FOD neemt deel aan de vergaderingen van dit Comité, dat 
samengesteld is uit leden van de instellingen en verenigingen die 
mensen informatie verschaffen over borstvoeding en moeders 
aanmoedigen om borstvoeding te geven, evenals uit personen uit de 
medische en verpleegkundige sector. Het comité brengt adviezen uit, 
lanceert initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering 
van borstvoeding.

Contact: Pieter.raes@minsoc.fed.be

6.7. 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:

adviezen uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag 
van de minister bevoegd voor Pensioenen;
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. In 2011 vonden 13 
vergaderingen van het bureau en zeven plenaire vergadering plaats.

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. De eigenlijke 

installatie van de Federale Adviesraad voor ouderen is gepland 
voor eind 2012.

Contact: ccp-rcp@minsoc.fed.be

6.8. Hoge Raad voor vrijwilligers

Een medewerker van de DG Sociaal Beleid is lid van het Secretariaat 
van de Hoge Raad voor vrijwilligers (HRV). Dit Secretariaat stelt 
verslagen op, verstuurt uitnodigingen, formuleert adviezen, schrijft 
een jaarverslag, organiseert vergaderingen, vertaalt allerlei soorten 
documenten, beheert de website, neemt deel aan conferenties 
of opleidingen, enz. Daarnaast besteedt het Secretariaat steeds 
meer tijd aan dienstverlening voor burgers. Het gaat bv. om het 
beantwoorden van e-mails of het verstrekken van advies over 
vrijwilligerswerk en de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 
van vrijwilligers.

De nieuw samengestelde Raad (mandaat 2011-2015) 
vertegenwoordigt een mooie greep uit de brede waaier van 
vrijwilligers die ons land rijk is. In 2011 werden onder meer 
adviezen geformuleerd betreffende wetsontwerpen over de 
creatie van een sociaal statuut voor de vrijwillige burgerdienst, 
over de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te combineren met 
arbeidsongeschiktheid of handicap, over vrijwilligerswerk in het 
buitenland en over onkostenvergoedingen. 

Daarnaast heeft de Raad schriftelijk gereageerd op een mededeling 
van de Europese Commissie (19 september 2011) in het kader van 
het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk.

Contact: patrick.garre@minsoc.fed.be
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6.9. Commissie ter regeling van 
de arbeidsrelatie

Deze Commissie heeft als doel rechtszekerheid te brengen om 
binnen bepaalde sectoren en/of beroepen problemen op te lossen 
over de aard van de arbeidsrelaties. Deze Commissie bestaat uit 
een normatieve en een administratieve afdeling.

In 2011 is onze FOD verder ondersteuning blijven bieden aan de 
effectieve werking van deze Commissie, die nog concreet moet 
worden opgericht.

Contact: Ylber.zejnullahu@minsoc.fed.be

6.10. 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 wetgevende 
overheden. Het gaat bijvoorbeeld over de voorwaarden tot het 
toekennen van de arbeidsvergunning en de arbeidskaarten aan 
bepaalde groepen van werknemers.

In 2011 heeft de Adviesraad met name onderzocht of de 
overgangsmaatregelen inzake het vrije verkeer van werknemers 
nog verlengd moesten worden voor Roemenen en Bulgaren. Om 
volledig te zijn kunnen we nog melden dat het koninklijk besluit 
van 28 december 2011 deze overgangsmaatregelen wel degelijk 
verlengd heeft tot 31 december 2013. Concreet betekent dit dat 
Roemeense en Bulgaarse werknemers in België tot eind 2013 
steeds over een arbeidskaart moeten beschikken en dat de 
werkgevers die hen tewerkstellen in het bezit moeten zijn van een 
arbeidsvergunning voor de personen in kwestie.

Contact: Stefan.leo@minsoc.fed.be



57

6.11. Werkgroep “Ouderenzorg”

In het kader van de opvolging van de interministeriële conferentie 
“Ouderenzorgbeleid” ondersteunt de FOD de werking van de werkgroep 
“Ouderenzorg”. Dit is een forum voor beleidsverantwoordelijken van de 
federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten die bevoegd zijn 
voor gezondheids- en ouderenzorgbeleid. Verschillende werkgroepen werken 
er voorstellen uit ter bevordering van een coherent gezondheidsbeleid voor 
ouderen, met name op het vlak van de huisvesting, begeleiding en verzorging 
van afhankelijke ouderen.

Contact: Mireille.goemans@lo.fgov.be

6.12. Werkgroep “Indicatoren van 
het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie”

In het kader van de open coördinatiemethode (OCM) Sociale Bescherming 
en sociale insluiting coördineert de FOD een werkgroep Indicatoren. Deze 
werkgroep werd in 2011 opgericht in de nieuwe context van de Europa 
2020-strategie en van de open coördinatiemethode die opnieuw werd 
opgestart door de Europese Raad. De werkgroep Indicatoren kreeg een rol 
in een nieuwe structuur die werd ontwikkeld om de deelname te verzekeren 
van de Interministeriële Conferentie “Integratie in de maatschappij” in het 
voormelde proces. 

Binnen deze structuur zal de werkgroep Indicatoren helpen bij de 
voorbereiding van het monitoring-proces van het sociale luik van het 
Nationaal Hervormingsprogramma (NHV) en van het Nationaal Strategisch 
Verslag Sociale Bescherming en sociale insluiting. Deze bijdrage gebeurt 
in samenwerking met het Belgisch Platform tegen Armoede en sociale 
uitsluiting, dat gecoördineerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie. 
De werkgroep speelt ook een rol bij de voorbereiding van de Interfederale 
Armoedebarometer.

In die context heeft de werkgroep Indicatoren zich in 2011 voornamelijk bezig 
gehouden met de voorbereiding van mogelijke secundaire doestellingen van 
het Nationaal Hervormingsprogramma. Bovendien werden de indicatoren 
bijgewerkt op basis van de cijfers van EU-SILC van 2008 en 2009. 

Ook tracht de werkgroep Indicatoren ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling 
van de controle-instrumenten. Zo worden het gebruik van administratieve 
gegevens voor de berekening van indicatoren en de ontwikkeling van 
microsimulaties aandachtig opgevolgd en ondersteund. Tot slot analyseerde 
de werkgroep de resultaten van een studie over de mogelijkheid om de 
indicatoren inzake levensverwachtingen en goede gezondheid in functie van 
het sociaaleconomisch statuut regelmatig te berekenen. 

Contact: Rudi.vandam@minsoc.fed.be



OPDRACHT 2
DIENSTVERLENING
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 je een overzicht vinden van onze doelgroepen en 
de diensten die wij hen aanbieden.
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PERSONEN MET EEN HANDICAPO1
1.1. Uitbetaling van tegemoetkomingen

1.1.1. Inkomensvervangende en integratie-
tegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming:
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon 
met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische 
toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van 
wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene 
arbeidsmarkt kan verdienen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de 
inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie 
hij een huishouden vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen toegepast 
op die inkomsten.

De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, 
moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk 
verblijven. Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door 
de wetgeving is voorzien.

Integratietegemoetkoming:
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een 
handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende 
kosten te dragen heeft.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met 
de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon 
met wie hij een huishouden vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen 
toegepast op die inkomsten.

De persoon die de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet 
tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk 
verblijven. Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door 
de wetgeving is voorzien.
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Cijfergegevens Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en 
Integratietegemoetkoming (IT)

1.1.2. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon 
met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de 
zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met 
de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon 
met wie hij een huishouden vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen 
toegepast op die inkomsten.

De persoon die de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wenst te 
verkrijgen, moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Die 
persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving 
is voorzien.

2011 Details

Aantal inkomende 
dossiers
(behalve vijfjaarlijkse 
automatische 
herziening)

83.006 Nieuwe aanvragen = 29 %;
Herziening op vraag van de 
persoon met een handicap = 
22 %;
Herziening op initiatief van de 
FOD = 49 %.

Aantal uitgaande 
dossiers

128.967 Gunstige beslissingen = 62 %

Aantal dossiers in 
behandeling op 31 
december 

35.779

Gemiddelde 
onderzoekstermijn

5,4 maanden

Aantal afgehandelde 
medische evaluaties 
IVT-IT

49.492 Hetzij 33 % van het totale 
aantal evaluaties;
Gemiddelde termijn expertise 
= 3,3 maanden.

Aantal 
rechthebbenden op 31 
december 

160.071

Totaalbedrag 
tegemoetkomingen 
(zonder achterstallen)

1.179.212.450 €

Gemiddeld bedrag 
maandelijkse 
tegemoetkoming

617 €
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Cijfergegevens Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) 1.1.3. Verbetering van de dienstverlening op vlak 
van de tegemoetkomingen

Een snelle, efficiëntere en volledigere toegang tot de diensten van de DG 
Personen met een handicap blijft één van de meest voorkomende verzuchtingen 
van onze klanten. Ondanks aanzienlijke inspanningen de voorbije jaren laat 
de toegang tot informatie in verband met een dossier – zeker telefonisch – 
soms nog te wensen over.  

Door het opleidingstraject voor nieuwe medewerkers uit te breiden, trachten 
we de kwaliteit van de mondelinge en schriftelijke antwoorden op vragen om 
informatie te verbeteren. 

Het programma omvat drie elementen: 

a) technische kennis (wetgeving, procedures) toegepast op alle taken 
van de eerstelijnsdienstverlening;

b) een bredere kijk op alle opdrachten van onze diensten en de te 
volgen procedures;

c) beheersing van niet-technische competenties (doelgericht 
communiceren, omgaan met moeilijke klanten en stress).

De resultaten van deze aanpak zijn positief en het is de bedoeling ook 
aanvullende opleidingen te organiseren voor de medewerkers die reeds lange 
tijd deel uitmaken van het front office.

2011 Détails

Aantal inkomende 
dossiers

78.009 Nieuwe aanvragen = 60 %
Herzieningen op vraag 
van de persoon met een 
handicap = 29 %
Herziening op initiatief van 
de FOD = 11 %

Aantal uitgaande 
dossiers

76.404 Gunstige beslissingen = 54 %

Aantal dossiers in 
behandeling op 31 
december 

29.740

Gemiddelde 
onderzoekstermijn

4,8 maanden

Aantal afgehandelde 
evaluaties THAB

55.787 Hetzij 37 % van het totale 
aantal evaluaties 
Gemiddelde termijn 
expertise = 2,2 maanden

Aantal 
rechthebbenden op 31 
december 

150.846

Totaalbedrag 
tegemoetkomingen 
(zonder achterstallen)

477.565.882 €

Gemiddeld bedrag 
maandelijkse 
tegemoetkoming

268 €
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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. Onze regionale centra 
voeren de medische evaluaties uit en leveren de nodige attesten af.
In 2011 werden 25.354 medische evaluaties afgehandeld, wat 
14% minder is dan het jaar ervoor. De gemiddelde jaarlijkse 
onderzoekstermijn voor deze evaluaties was 3,8 maanden (3,7 
maanden in 2010).

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 in voor erkenning van de handicap voor de bijkomende 
bijslag.  Wij sturen aan de ouders een inlichtingenformulier met 
barcode, dat automatisch aan het juiste dossier wordt gekoppeld 
wanneer wij het formulier ingevuld terug krijgen.

Onze FOD stuurt het resultaat van de expertise naar het 
kinderbijslagfonds en de sociaalverzekeringsfondsen van de 
zelfstandigen.

Wij stellen ook de papieren attesten op om de ouders op de hoogte 
te brengen van het resultaat van de erkenning van de handicap 
van hun kind. 

In 2011 werden 25.631 dossiers behandeld via Handichild.

Momenteel dienen de sociaalverzekeringsfondsen van de 
zelfstandigen de vraag voor erkenning van de handicap nog op 
papier in.

1.3. Erkenningen voor fiscale en 
sociale maatregelen

1.3.1. Algemeen attest

Sinds 1 juni 2010 levert de DG Personen met een handicap een 
nieuw, veel eenvoudiger attest af, waarbij enkel gebruik wordt 
gemaakt van de criteria die tijdens de evaluatie van de handicap 
worden toegepast. Deze vereenvoudiging is mogelijk omdat voor 
heel wat van deze maatregelen een elektronisch attest wordt 
opgestuurd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op die 
manier kunnen de betrokken diensten of instellingen het voordeel 
automatisch toekennen en hoeft de burger niets meer te doen. 

1.3.2. Sociale maximumprijs gas en 
elektriciteit

Sinds 2010 genieten de meeste personen met een handicap het 
sociaal tarief zonder dat ze daarvoor zelf iets moeten ondernemen. 
Dankzij de elektronische gegevensuitwisseling die verloopt via de 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, ontvangt een groot aantal 
rechthebbende personen met een handicap het voordelig tarief al 
automatisch.
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2011

Aantal uitgereikte parkeerkaarten 58.188

Aantal parkeerkaarten in omloop op 31 
december 

329.102

Aantal uitgereikte verminderingskaarten 
op het openbaar vervoer

560

Aantal verminderingskaarten in omloop 
op 31 december 

8.268

1.4. 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. 

Cijfergegevens parkeer- en verminderingskaarten

1.5. Beroepen tegen beslissingen

In 2011 werden 3.271 beroepen ingediend tegen medische 
beslissingen en/of administratieve beslissingen over aanvragen 
van personen met een handicap (3.536 beroepen in 2010).

Voor het eerst ligt het aantal beroepen ten opzichte van het totaal 
aantal beslissingen onder de 2% (1,6% in 2011 tegen 2,6% in 2010).
Het aantal beroepen bij de arbeidshoven blijft laag en vrij stabiel 
(184 hogere beroepen in 2011 tegen 189 in 2010).

Bij 48% van de gerechtelijke procedures wordt onze beslissing 
bevestigd (tegenover 46% in 2010). 

Het aantal hogere beroepen bij de arbeidsrechtbanken blijft laag 
en vrij stabiel (184 beroepen in 2011 tegenover 189 in 2010).

Er waren 153 arresten in 2011. Soms hebben deze te maken met 
technische zaken (kosten, vergissingen in het eerste vonnis, enz.).

1.6. De digitalisering van de Centra 
voor Medische Expertise

1.6.1. Naar een digitaal dossier

In 2011 kreeg het project voor de digitalisering van de centra voor 
medische expertise concrete vorm. Dit project heeft als doel alle 
documenten van het dossier van een persoon met een handicap te 
digitaliseren en een elektronisch dossier samen te stellen.

De DG Personen met een handicap scant alle documenten (het 
aanvraagformulier en administratieve en medische stukken) en  
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stuurt die vervolgens in elektronische vorm naar de verschillende centra 
voor medische expertise. Bij de centra voor medische expertise worden de 
aanvragen vervolgens behandeld. De artsen hebben voortaan toegang tot het 
volledige dossier en kunnen de aanvraag zo snel mogelijk beoordelen. Voor 
de persoon met een handicap betekent dit een enorme tijdwinst.

Dit project vergde een volledige reorganisatie van het centrum dat de 
documenten beheert en van de werking van de centra voor medische expertise. 
De manier van werken moest worden herzien: het accent kwam op de 
dienstverlening voor de burger te liggen. De gemiddelde behandelingstermijn 
voor aanvragen bedraagt 2,7 maanden voor een dossier volwassenen en 3,7 
maanden voor een dossier kinderen (cijfer dateert van november 2011, geldt 
voor beide taalrollen en betreft de periode tussen het moment waarop de 
aanvraag aankomt bij de DG Personen met een handicap en de uiteindelijke 
beslissing).  

1.6.2. Heel wat voordelen voor de burger

Het meest in het oog springende voordeel is de verkorting van de 
behandelingstermijn die op één maand wordt geraamd, goed voor een winst 
van 16% ten aanzien van de wettelijke termijn van 6 maanden. Dit is een 
belangrijk voordeel, want de mensen die een aanvraag indienen behoren 
gezien de aard van hun aanvraag tot een kwetsbare groep.

Een ander voordeel heeft te maken met de permanente traceerbaarheid van 
de aanvraag zolang de procedure loopt. De betrokkene kan op elk moment de 
situatie van zijn dossier controleren, want dit bevat alle documenten waarover 
de DG Personen met een handicap beschikt. 

Voor hun medische beoordelingen gebruiken de artsen een performante 
informaticatoepassing waarmee zij alle documenten van een dossier op 
elk moment kunnen raadplegen. Er is geen sprake meer van papieren 
documenten die op de verkeerde plaats in het dossier zitten. De burger mag 
gerust zijn dat de verzonden documenten in zijn dossier zitten. Bovendien 

heeft enkel de behandelende arts toegang tot de medische gegevens. Een 
extra garantie voor de bescherming van het medisch geheim!

Ook het werk van de administratieve medewerkers van de centra voor medische 
expertise is enorm geëvolueerd. Aangezien repetitieve administratieve taken 
nu geautomatiseerd kunnen worden, kan er meer aandacht aan het onthaal 
van de klanten worden besteed.
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“Voor ik het zal hebben over Medic-e, het 
elektronisch medisch dossier van personen met 
een handicap, wil ik eerst even terugblikken op 
een periode waarvan we soms het gevoel hebben 
dat ze al lang achter ons ligt. Tot begin vorig jaar 
hadden we op onze bureaus, in kasten en op 
vensterbanken nog stapels papieren dossiers 
liggen. Nu zijn de dossiers van personen met 
een handicap gedigitaliseerd en wordt alles via 
de computer geraadpleegd. 

De invoering van dit systeem was aanvankelijk 
niet eenvoudig omdat de beoordelende artsen 
niet echt enthousiast waren om de applicatie te 
gebruiken. Tot dan gebruikten ze hun PC vooral 
om te mailen. Een digitaal dossier raadplegen dat 
bestaat uit gescande formulieren, en vervolgens 
digitaal notities maken en beslissingen invoeren 
leek een ander paar mouwen. Vooral bij de iets 
oudere artsen heerste wat terughoudendheid.

In februari zijn we van start gegaan, eerst 
met twee artsen, een collega en ikzelf. Alles 
was nieuw, niet alleen voor onszelf maar ook 
voor onze administratieve medewerkers en de 
dienst ICT. Er waren dan ook een heel aantal 
kinderziektes, zoals documenten die onvindbaar 
waren of dossiers die niet konden worden 
geopend of doorgestuurd. De andere artsen 
van ons centrum zijn geleidelijk aan gevolgd. 
Aanvankelijk raadpleegden ze de dossiers 
online maar noteerden ze hun beslissingen nog 
op papier. Ze hebben de applicatie in gebruik 
genomen in april 2011, twee maanden na het 
begin van de testfase.

MEDIC-E: HET DIGITAAL MEDISCH DOSSIER 
VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

INTERVIEW DG PERSONEN MET EEN HANDICAP

WE GEVEN HET WOORD AAN DR. ANN HOMBROUX, VERANTWOORDELIJKE 
VAN HET CENTRUM VOOR MEDISCHE EXPERTISE VAN HASSELT
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Er waren ook heel wat problemen met het bijhouden van welke personen 
niet kwamen opdagen voor een medische evaluatie en dus een nieuwe 
oproepingsbrief moesten krijgen. Gelukkig konden we rekenen op de 
hulp van onze medisch assistent die een procedure voorzag om hier mee 
om te gaan! 

De DG Personen met een handicap heeft ervoor gekozen om de applicatie 
in Hasselt te testen omdat ons centrum relatief klein is (zeven artsen in 
het centrum + drie artsen in de 
periferie + één medisch assistent 
en één administratief bediende) 
en onze artsen gemotiveerd zijn 
en hun werk en elkaar goed 
kennen. Bovendien hebben wij 
kortere afhandelingstermijnen 
dan de meeste andere medische 
centra. Een informaticaprobleem 
zou hier dan ook minder erg zijn. De andere centra gebruiken Medic-e 
sinds de zomer of de herfst.

De DG Personen met een handicap werkt ook met zelfstandige artsen die 
de applicatie vanop hun thuisadres met hun eigen pc gebruiken. Medic-e 
is immers perfect beveiligd en gemakkelijk toegankelijk via het platform 
e-Health (een beveiligde website gebruikt door de artsen). 

We zijn nu een jaar verder en wanneer de applicatie functioneert is iedereen 
tevreden (ze toont ons een enorm 21”-scherm waarvan het linkerdeel het 
medisch dossier weergeeft; de in Brussel gescande medische documenten 
van de persoon met een handicap zijn beschikbaar in pdf-formaat en 
kunnen worden geopend in het rechterdeel). Er zijn echter nog heel wat 
problemen met de stabiliteit en de beschikbaarheid van medic-e; soms 
kan de applicatie tijdelijk niet of slechts traag geactiveerd worden, of 
erger, valt ze uit tijdens een onderzoek. Dit is ongeveer 30% van de tijd 
het geval. We moeten dan ook regelmatig beroep doen op een helpdesk 

die speciaal voor ons werd opgericht en die hard werkt aan de verbetering 
en stabiele beschikbaarheid van het systeem.

Eén van de grote voordelen van de applicatie is dat de artsen een overzicht 
hebben van alle genomen beslissingen (historiek) en niet langer aangewezen 
zijn op een lijvig papieren dossier waarvan de stukken niet altijd goed 
geordend zijn. Zodra onze artsen een beslissing hebben ingevoerd en die 
beslissing is goedgekeurd door een supervisor, verschijnt deze onmiddellijk 

in het informaticasysteem dat 
door de DG wordt gebruikt. Vanaf 
dan kunnen de werkstations 
die de dossiers afhandelen 
aan het werk (dit zorgt voor 
betrouwbaarheid en tijdswinst). 
Ook de operatoren van het call 
center hebben toegang tot de 
beslissing en kunnen klanten 

hierover informeren als ze er om vragen.

Medic-e wordt momenteel enkel voor het stelsel van de volwassenen 
gebruikt. Vanaf september 2012 zal het programma ook beschikbaar zijn 
voor aanvragen in het kader van de bijkomende kinderbijslag.

Wanneer het systeem naar behoren functioneert, wat vaak het geval is, zijn 
we er echt zeer tevreden over. De digitalisering heeft slechts één nadeel: 
het maakt ons afhankelijk van elektronica, hetgeen vooral blijkt wanneer 
we door omstandigheden moeten terugvallen op de oude procedures. 
Maar hopelijk is dit laatste slechts tijdelijk.

Contact: Ann.Hombroux@minsoc.fed.be

“Wanneer het systeem naar behoren 
functioneert, wat vaak het geval is, 
zijn we er echt zeer tevreden over.”
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1.7. Toegankelijkheid voor personen met 
een handicap

1.7.1. Handiweb 

Handiweb is een nieuwe internetapplicatie waarmee personen met een 
handicap of hun vertegenwoordiger (middels een mandaat) het online dossier 
kunnen raadplegen. In de loop van 2011 hebben we een lineaire stijging 
van het aantal bezoeken vastgesteld (met 1.646 in november). 10% van de 
bezoekers raadpleegden hun dossier twee keer per maand. Op te merken valt 
dat de raadplegingspiek zich tussen 11 en 12 uur bevindt en dat de website 
ook regelmatig wordt bezocht na 18 uur. Verder merken we op dat 2/3 van de 
personen die hun elektronisch dossier raadplegen ook telefonisch contact 
opnemen met het call center.

1.7.2. Groen nummer van het call center: 0800 987 99

Sinds 1 maart 2010 is de Directie-generaal Personen met een handicap 
bereikbaar op het groene nummer 0800 987 99. Dit gratis nummer werd 
ingevoerd om de personen met een handicap die informatie wensen over hun 
dossier niet met bijkomende kosten op te zadelen.

De personen met een handicap kunnen met al hun vragen terecht bij het call 
center van onze FOD. Wanneer het call center een vraag krijgt die een grondige 
kennis van het dossier vereist, neemt het contact op met de dossierbeheerders, 
die de tweede lijn vormen.

Cijfergegevens Call Center

1.7.3. Maatschappelijk assistenten

Onze FOD heeft een team van maatschappelijk assistenten 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 gemeentes 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.

Cijfergegevens maatschappelijk assistenten

1.7.4. Klantendienst

De klantendienst heeft als voornaamste opdracht om binnen de wettelijke 
termijn van 45 dagen een schriftelijk antwoord te geven op vragen van burgers. 
Maandelijkse ontvangt de dienst 2.000 brieven. 

2010 2011

Aantal bezoekers permanenties 49.981 48.422

2011 Verschil tegenover 2010

Aantal ontvangen 
telefoonoproepen

765.982 + 45 %
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1.7.5. Infosessies

In 2011 gaven we 25 opleidingen in het Nederlands en 60 in het Frans. Het 
grote verschil is te wijten aan de transversale infosessies (38 Franstalige 
sessies) die in Vlaanderen tot nu toe op weinig interesse kunnen rekenen. We 
verheugen ons over de vele positieve reacties die we kregen over de lesgevers.
We maken een onderscheid tussen traditionele informatiesessies, transversale 
informatiesessies en beurzen/salons.

De “traditionele informatiesessies” richten zich over het algemeen tot 
een homogeen publiek: de sociaal assistenten van een vereniging of een 
ziekenfonds, ouders en familieleden, artsen.

In 2011 hebben bv. de volgende instanties een beroep gedaan op onze 
lesgevers:

steden, gemeentes, OCMW’s (Antwerpen, Bitsingen, Charleroi, Kortrijk,  
Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde, Wevelgem);
ziekenfondsen;
ziekenhuizen;
artsenverenigingen;
Het Waals agentschap voor personen met een handicap; 
Verenigingen voor personen met een handicap, de VDAB, de Brailleliga, 
de Vrienden der blinden, revalidatiecentra;
scholen;
enz.

De “transversale infosessies” zijn bedoeld om op een bepaald moment alle 
actoren samen te brengen die personen met een handicap of hun gezin hulp 
kunnen bieden bij hun contacten met de DG Personen met een handicap. 
Deze sessies gingen van start in mei 2010 op initiatief van de Association 
socialiste de la personne handicapée (ASPH) en werden in 2011 verdergezet. 
In 2011 heeft Altéo (van de Mutualités chrétiennes) de fakkel met succes 
overgenomen.

Door betrouwbare en correcte informatie uit te wisselen met andere sociale 
actoren op het terrein, zoals overheidsinstellingen, verenigingen van personen 
met een handicap en van personen die hen vertegenwoordigen, bieden wij de 
personen met een handicap de grootst mogelijke zekerheid dat hun dossier 
juist wordt samengesteld, dat hun aanvraag snel zal worden behandeld, dat ze 
op het juiste moment de juiste acties ondernemen, dat ze datgene ontvangen 
waarop ze recht hebben en dat kan voorkomen worden dat ze onterechte 
betalingen ontvangen waarvan de terugbetaling zeer zwaar om dragen is.

De gemeentebedienden die de aanvraag indienen, de sociaal assistenten 
van de OCMW’s, de ziekenfondsen, opvang- of rusthuizen en hun algemene 
en specialisten-geneesheren die tot dezelfde geografische regio behoren, 
worden uitgenodigd rond dezelfde tafel. Op die manier krijgen zij de kans 
te netwerken en tot samenwerking te komen evenals dezelfde vaktaal 
te gebruiken wanneer ze het dossier van een persoon met een handicap 
wensen te onderzoeken. We zorgen er bovendien voor dat ook de sociaal 
assistent verantwoordelijk voor die regio, aanwezig is. Zo creëren we voor de 
sociale actoren een essentieel steunpunt bij de Directie-generaal, waardoor 
samenwerking mogelijk wordt.

Elke sessie bestaat uit twee delen. Eén deel is gewijd aan de medische 
procedure  inzake de bijkomende kinderbijslag en de regeling voor 
volwassenen. Tijdens het tweede deel komt de administratieve procedure aan 
bod (aanvragen, herzieningen, leeftijdsvoorwaarden, nationaliteit, domicilie, 
inkomsten, schulden, fiscale en sociale maatregelen, enz.).

Daarnaast was onze sociale dienst aanwezig op tal van beurzen (Antwerpen, 
Dessel, Reva-beurs te Gent, de Hulpmiddelenbeurs van de Brailleliga in 
Brussel, Schaarbeek, de beurs “Santé-Confort” in Aiseau-Presles).
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HET CONTACT CENTER EN 
HET WORKFORCE MANAGEMENT

SD ICT

“In 2011 heb ik op een boeiend project gewerkt, 
namelijk Workforce Management. Het gaat over 
een instrument dat we hebben ingevoerd voor 
het Contact Center van de DG Personen met een 
handicap om het beheer van de medewerkers 
te verbeteren door middel van geavanceerde 
functies op het vlak van raming, planning en 
loyauteit.

De werking van het WorkForce-instrument 
omvat drie aspecten. 

Eerst is er de raming, aan de hand waarvan 
de verschillende activiteiten kunnen worden 
toegewezen aan de personeelsleden in functie 
van het tijdschema, de prestaties van het 
personeel, afwezigheden, enz.

De activiteiten van het Contact Center zijn 
verdeeld in afzonderlijke tijdsblokken. ‘s 
Ochtends beantwoorden de medewerkers 
telefoonoproepen. ‘s Namiddags beantwoorden 
ze mails, faxberichten en per brief verstuurde 
vragen en contacteren ze de professionele 
hulpverleners. Voor elke activiteit kan het aantal 
medewerkers worden geparametreerd in functie 
van het gewenste dienstverleningsniveau. Deze 
raming gebeurt door één supervisor en drie 
beheerders, die de gegevens invoeren in een 
tijdschema (in functie van geplande aan- en 
afwezigheden). 

Het tweede aspect heeft te maken met de 

WE GEVEN HET WOORD AAN GENEVIÈVE LOICQ VAN DE DIENST ICT. GENEVIÈVE, 
59 JAAR OUD, BESLISTE VIJF JAAR GELEDEN OM VOOR DE FOD TE GAAN WERKEN. 
ZE KWAM UIT DE PRIVÉ EN VOND HIER DE JOB DIE ZE ZOCHT: PROJECTLEIDER ICT
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personeelsplanning. Deze is gebaseerd op het tijdschema, de ramingen 
per activiteit en de vastgelegde prioriteiten. De supervisor bezorgt een 
voorstel van de planning van de week nadien voor controle en bevestiging 
aan de medewerkers. Na eventuele opmerkingen van de medewerkers 
wordt de weekplanning gepubliceerd en kan elk personeelslid ze op elk 
moment raadplegen. 

Ten derde is er het Intraday management: de planning kan immers in 
de loop van de week van de ene dag op de andere worden gewijzigd in  
functie van de laatste gebeurtenissen.

Met dit instrument kan men ook de loyauteit van het personeel meten en 
er verslag over uitbrengen. Hieronder verstaan we de mate waarin een 
medewerker de voor hem of haar geplande taken nakomt. Verslagen 
helpen ons de piekuren bij het call 
center en het evenwicht tussen 
de uit te voeren taken en het 
inzetbaar personeel in kaart te 
brengen, om zo te komen tot een 
betere match tussen de vraag van 
de klanten en de beschikbaarheid 
van middelen. Tevens valt aan te 
stippen dat het systeem rekening 
houdt met de flexibele uren bij de 
FOD Sociale Zekerheid. 

Dit project is er gekomen naar 
aanleiding van een doorlichting waaruit was gebleken dat we een 
performant planningsinstrument nodig hadden waarmee de twee grote 
variabelen bij de werking van een Contact Center in overeenstemming 
konden worden gebracht: de vragen van de klanten en de beschikbaarheid 
van de medewerkers.

In 2010 hebben de dienst ICT en de DG Personen met een handicap het 

bestek opgesteld. In 2011, nadat de opdracht aan een leverancier was 
toegewezen, werd de samenwerking verdergezet en werden de coaches 
van het Contact Center bij het proces betrokken tijdens vijf workshops.
Het succes van dit project heeft te maken met deze bereidheid om samen 
te werken met de coaches op het terrein en met de efficiëntie van het 
ICT-team. Iedereen heeft zich aan de afgesproken termijnen gehouden. 
Moeilijkst van al was het op elkaar afstemmen van de agenda’s van de 
betrokkenen. Een dergelijk project vergt een goede planning en een 
duidelijke omschrijving van de behoeften, twee zaken waaraan we de 
nodige aandacht hebben besteed, overigens met goed resultaat. 

Er werden opleidingen georganiseerd voor de supervisor, de beheerders 
en de coaches. Hun betrokkenheid was belangrijk, want zo kon het Contact 
Center de onderdelen van de tool zelf aanpassen aan de verzoeken voor 

updates of het beheer van de 
gebruikers (wijziging van rol, 
aankomst, vertrek). Daarnaast 
is het mogelijk een simulatie 
uit te voeren van nieuwe 
werkingsregels.

Vóór de inwerkingstelling (1 juni 
2012) was er een preproductie-
fase. Technisch waren we al 
eerder klaar maar er moest een 
en ander georganiseerd worden 
met betrekking tot de externe 

communicatie (voornamelijk wat betreft de nieuwe openingsuren van 
het Contact Center). Tijdens deze periode konden de gebruikers stilaan 
aan het systeem wennen en kregen de nieuwe coaches een opleiding. 
De invoering gebeurde dus op een geleidelijke en evenwichtige manier.”

Contact: Geneviève.loicq@minsoc.fed.be

“Het is een performant plannings-
instrument waarmee we de twee grote 
variabelen bij de werking van een 
Contact Center in overeenstemming 
brengen: de vragen van de klanten en de 
beschikbaarheid van de medewerkers.”
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1.8. Behandeling van klachten van 
personen met een handicap

In 2011 ontvingen wij 485 klachten. Omdat elke klacht een signaal 
is, worden deze zeer zorgvuldig beheerd. Bij ernstige klachten wordt 
een intern onderzoek ingesteld.

Van alle ontvankelijke klachten onthouden wij de volgende elementen:

De houding en het gedrag van de medewerkers van de 
Directie-generaal tijdens contacten met klanten zijn goed 
voor 22,1% van de ontvankelijke klachten;
31,8% van de ontvankelijke klachten heeft te maken met de 
termijnen (beslissing, ontvangen van informatie). Onvoldoende 
beschikbaarheid is goed voor 18% van de klachten.
Fouten of nalatigheid bij de behandeling van aanvragen 
vormen een terugkerende categorie klachten (14,4%). 9% 
van de klachten heeft te maken met een (al dan niet terecht) 
gevoel van willekeurigheid bij beslissingen en een gebrek 
aan objectiviteit.

Nieuwigheden in 2011: maatregelen genomen naar aanleiding 
van ontvangen klachten

De betrokken diensten worden systematisch verzocht de volgende 
aanvullende informatie te geven, samen met elementen van 
antwoord om de klacht te kunnen behandelen:

Voorbeelden van initiatieven genomen bij de verschillende diensten:

Waar nodig werd ervoor geopteerd een nieuwe beslissing te 
nemen en werd het onderzoek heropend.
In verschillende gevallen had de verantwoordelijke van de dienst 
een onderhoud met het personeelslid dat een fout begaan had, 
om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden.

Maatregelen die bij diensten genomen werden om de dienstverlening 
te verbeteren:

Herhaling van algemene instructies;
Opvolging van het dossier door de verantwoordelijke van de 
dienst;
Bijkomende aanwervingen bij het Call center;
Oplossen van een aantal ICT-gerelateerde fouten;
Verbetering van de procedures.

Elementen van 
antwoord

Welk gevolg werd aan de klacht gegeven?

Voorstel van oplossing of compensatie 

Nieuwe beslissing noodzakelijk?

Onderhoud met de betrokken 
medewerker? Wanneer?

Eventuele verbeteringsacties bij de dienst? 
(in voorkomend geval)
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KINDERENO2
2.1. Behandeling van aanvragen voor 
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. 

Omwille van onder andere sociale redenen, kan hierop echter een uitzondering 
gemaakt worden. Onze FOD heeft voor deze afwijkingen nieuwe principes 
vastgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met de inkomsten van de 
personen die het kind grootbrengen. Samen met de DG Beleidsondersteuning 
en de FOD Financiën werden alle elementen onderzocht waarmee rekening 
kan worden gehouden om een sociaal aanvaardbaar maximuminkomen vast te 
leggen. Op termijn zal de FOD de inkomensgegevens elektronisch uitwisselen 
met de FOD Financiën. Hiervoor zal de applicatie Taxi-As worden gebruikt.

In 2011 vroegen 181 zelfstandigen een afwijking op de kinderbijslag aan. 
Concreet ging het om de volgende aanvragen:

Afwijking van de volgorde van begunstigden: 65
Afwijking van de vereiste verwantschap tussen de begunstigde en de 
gerechtigde: 20
Afwijking in verband met het kraamgeld: 38
Afwijking voor kinderen die in het buitenland worden grootgebracht of 
er onderricht volgen: 46
Andere: 12

In 2011 zijn er 919 aanvragen tot afwijking in de gezinsbijslagregeling 
voor werknemers en 451 aanvragen tot afwijking in de gewaarborgde 
gezinsbijslagregeling ingediend:

Afwijking van de volgorde van begunstigden: 46
Afwijking van de vereiste verwantschap tussen begunstigde en 
gerechtigde: 122
Afwijking in verband met het kraamgeld: 26
Afwijking voor kinderen die in het buitenland worden grootgebracht of 
er onderricht volgen: 690
Andere: 486

Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be of 
Annick.Floreal@minsoc.fed.be
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2.2. Persoonlijke geschillen inzake 
kinderbijslag

Wij treden op bij geschillen inzake kinderbijslag en wij behandelen 
vragen om informatie. Het kan bv. gaan om een conflict tussen een 
gezin en het kinderbijslagfonds omwille van de terugvordering 
van betaalde bedragen, tussen personen over het recht om de 
bijslag te ontvangen, of zelfs tussen kinderbijslagfondsen over 
bevoegdheden, enz. De sociaalverzekerden richten zich ook tot ons 
met (al dan niet gegronde) klachten waarbij de FOD als bemiddelaar 
optreedt en de problemen oplost. 

In 2011 werden 460 aanvragen over werknemers via briefwisseling 
of e-mail ingediend. Daarnaast kregen we heel wat telefonische 
aanvragen.

Bij terugkerende problemen formuleert de FOD een voorstel om 
de bestaande wetgeving en/of procedure te wijzigen. Dit voorstel 
wordt naar de bevoegde beleidscel(len) gestuurd en als richtlijn 
aan de sociaalverzekeringsfondsen of aan de kinderbijslagfondsen 
bezorgd. In 2011 werden 22 dossiers van die aard door de DG 
Zelfstandigen behandeld.

Meer informatie: 
kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be of 
Annick.Floreal@minsoc.fed.be
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ZELFSTANDIGENO3
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 
socialezekerheidsbijdragen te betalen. Onze FOD organiseert de zittingen van 
deze Commissie en staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers. 

De bewijslast berust bij de zelfstandige. Maar de commissie kan in bepaalde 
gevallen de FOD vragen om een sociaal onderzoek in te stellen om een beter 
zicht te krijgen op de financiële toestand van de zelfstandige.

Wij antwoorden ook op vragen om informatie of herziening die gesteld worden 
door de zelfstandigen of de sociaalverzekeringsfondsen. 

Voor het eerst sinds 2006 is het aantal aanvragen voor de vrijstelling van 
bijdragen in 2011 gedaald. Het aantal genomen beslissingen blijft daarentegen 
nog steeds stijgen. 

Contact: Eric.vanbrabant@minsoc.fed.be

Maatregelen met het oog op een snellere behandeling van vrijstellings-
aanvragen 
In 2011 heeft de griffie van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen 
de achterstand op vlak van de administratieve behandeling van aanvragen 
weggewerkt. Daarnaast werden maatregelen genomen om het aantal zittingen 
van de Commissie te verhogen.  Een koninklijk besluit van 25 oktober 2011 
heeft de oprichting van een 6de kamer mogelijk gemaakt en de voorwaarde 
voor de benoeming van voorzitters versoepeld.

3.2. Beroep tegen beslissingen van de 
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen 

Zelfstandigen die zich in een “staat van behoefte” of een “toestand die de 
staat van behoefte benadert” bevinden, kunnen door de CVB (Commissie voor 
Vrijstelling van Bijdragen) volledig of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de 
verplichte betaling van socialezekerheidsbijdragen.

Zelfstandigen die de beslissing van deze Commissie betwisten, kunnen een 
beroep instellen bij de Raad van State (zie 4.4.1., pagina 43). In naam van de 
Belgische Staat stelt onze FOD de memories van antwoord op, waarin het 
standpunt van de overheid uiteen wordt gezet.

In tegenstelling tot de vroegere rechtspraak heeft de Arbeidsrechtbank zich 
ook bevoegd verklaard voor de erkenning van dergelijke beroepen.

Daarnaast behandelt onze FOD ook vragen van zelfstandigen met betrekking 
tot de inhoud van beslissingen van de Commissie evenals verzoeken om 
formele of inhoudelijke fouten in een beslissing recht te zetten. 

Aantal aanvragen in 2011
Aantal genomen 

beslissingen in 2011

NL 7.189 6.526

F 19.490 18.595

D 97 104

Totaal 26.776 25.225
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3.3. Detachering van zelfstandigen

Onze FOD behandelt de aanvragen voor een afwijking op de 
socialezekerheidswetgeving voor zelfstandigen (artikel 17 van 
Verordening 1408/71 en artikel 16 van Verordening 883/04).

Er bestaan drie soorten dossiers: 

de regularisatie van situaties waarin de sociale bijdragen in 
de verkeerde lidstaat betaald werden;
de verlenging van een detachering;
alle andere situaties.

Contact: Katrijn.Devos@minsoc.fed.be

Aantal aanvragen voor de toepassing van artikel 17 van Verordening 
1408/71 in 2011: 15

om aan de Belgische socialezekerheidswetgeving te worden 
onderworpen: 6
om aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat 
te worden onderworpen: 9

Aantal aanvragen voor de toepassing van artikel 16 van Verordening 
883/04 in 2011: 17

om aan de Belgische socialezekerheidswetgeving te worden 
onderworpen: 2
om aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat 
te worden onderworpen: 15
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BURGERSO4
4.1. Leaving Belgium – Coming2Belgium

Deze informatie heeft zowel betrekking op werknemers als zelfstandigen.

In 2011 werd, in het verlengde van de creatie van de website “Leaving Belgium”, 
de website “Coming2Belgium” gelanceerd. Het gaat om een onderdeel van 
de portaalsite van de sociale zekerheid waarop informatie te vinden is voor 
buitenlanders die in België willen komen wonen of werken en zich afvragen 
welke hun sociale rechten zijn in België. Deze pagina werd gecreëerd samen 
met de Openbare instellingen van sociale zekerheid, maar de coördinatie van 
de creatie werd verzorgd door de DG Beleidsondersteuning.

Contact: Karen.salden@minsoc.fed.be

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
http://www.coming2belgium.be/
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ONDERNEMERS & WERKGEVERSO5

5.1. Provinciale registratiecommissies

De provinciale registratiecommissies gaan na of de aanvrager aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet. Er zijn tien provinciale registratiecommissies, die 
worden aangestuurd door een stuurgroep. De stuurgroep wordt voorgezeten 
door een ambtenaar van de DG Sociale Inspectie. Net als de commissies 
bestaat ze uit ambtenaren en vertegenwoordigers van zowel de werknemers- 
als de werkgeversorganisaties. De stuurgroepen worden voorgezeten door 
een ambtenaar van de DG Sociale Inspectie; drie van de registratiecommissies 
worden voorgezeten door een ambtenaar van onze FOD.  

De reglementering inzake de registratie werd opgeheven bij de wet van 7 
november 2011. De Koning heeft de datum van de inwerkingtreding van deze 
wet, en dus van de opheffing van de reglementering, bepaald op 1 september 
2012 (KB 3 augustus 2012, BS 10/08/2012).

Door deze opheffing komt er een einde aan een reglementering waarvan 
de concrete uitvoering al flink belemmerd werd door de recente Europese 
rechtspraak.

Contact: Stefan.leo@minsoc.fed.be

5.2. Beroep tegen de beslissingen van de 
provinciale registratiecommissie

Ondernemers die niet meer beantwoordden aan de registratievoorwaarden 
liepen het risico door de provinciale registratiecommissies te worden 
geschrapt. Omdat het Hof van Justitie van de EU bezwaren had tegen de 
samenstelling van de registratiecommissies, werden in 2011 bijna geen 
weigerings- of schrappingsbeslissingen genomen, waardoor ook het 
aantal beroepen ingesteld tegen beslissingen van registratiecommissies 
beperkt bleef en zelfs een absoluut minimum bereikte. Onze FOD betaalt 
de gerechtskosten en de erelonen van de advocaten die ten laste zijn van de 
door onze FOD voorgezeten registratiecommissies (Limburg, Henegouwen 
en Oost-Vlaanderen).

Contact: Stefan.leo@minsoc.fed.be
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5.3. Vrijstelling van sociale bijdragen 
voor bepaalde werknemers

Sommige werkgevers uit de openbare en sociaal-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. Werkgevers die van dit artikel 
gebruik wensen te maken, moeten de tewerkstelling  op voorhand 
aangeven bij de Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD 
Sociale Zekerheid. Voortaan moet deze tewerkstellingsaangifte 
elektronisch gebeuren (www.socialsecurity.be).

Contact: Marc.hubin@minsoc.fed.be

5.4. Gratieverzoeken

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 110 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. 

Contact: Nora.bougata@minsoc.fed.be of Karin.dens@minsoc.fed.be 



80

DG OORLOGSSLACHTOFFERS

“In 2011 hebben we onze twee onthaalsystemen 
samengebracht in één systeem. Vroeger was 
er één balie voor aanvragen van statuten, 
pensioenen, enz. En een andere voor de leeszaal 
en de archieven. Sinds juli 2011 is er nog maar 
één onthaal, waarvoor ik verantwoordelijk ben. 
Dankzij de steun van een collega ‘s voormiddags 
en ’s namiddags, kan ik ook 1 dag per week 
telewerken.

Wij hebben drie soorten bezoekers: de 
slachtoffers en/of hun familieleden, studenten 
en onderzoekers. Zij contacteren de dienst en 
laten weten wat ze wensen. Dit kan per brief, 
per mail, via het elektronisch formulier op de 
website of ook gewoon telefonisch (we hebben 
een algemeen nummer; een aantal trouwe 
bezoekers kennen de directe nummers). 

EÉN ONTHAALDIENST VOOR 
DE DG OORLOGSSLACHTOFFERS
WE GEVEN HET WOORD AAN SYLVIE VANDER ELST, EEN JONGE 
BIBLIOTHECARESSE-DOCUMENTALISTE BIJ DE DG OORLOGSSLACHTOFFERS
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Er zijn dus twee grote lijnen: die van de individuele erkennings- of 
uitkeringsaanvragen en die van documentaanvragen (persoonlijke 
dossiers en algemene documentatie).

Voor het onthaal van bezoekers met individuele erkennings- of 
uitkeringsaanvragen breng ik de betrokkenen in contact met de 
verantwoordelijke bij de bevoegde 
dienst.

Wordt een beroep gedaan op het 
team Archieven (waar we met een 
zestal medewerkers zijn), gaan 
we op zoek naar de documenten 
en wordt een afspraak vastgelegd. 
Wanneer  de  betrokkene 
langskomt, ben ik diegene die 
hem of haar ontvangt en naar de 
gewenste dienst brengt. Ik hou 
me echter niet alleen bezig met het PR-gedeelte. Als medewerker van 
de dienst Archieven behandel ik ook aanvragen en doe ik ook opzoekingen.

Eén enkel onthaal voor de DG is veel beter. Dit zorgt voor een beter 
imago omdat alle bezoekers ons prachtig gebouw nu langs de grote poort 
kunnen betreden. Bovendien maakt dit het personeelsbeheer efficiënter 
en eenvoudiger.

Wij ontvangen maandelijks een dertigtal bezoekers. Het aantal kan 
aanzienlijk variëren. Zo werden we bij het begin van het academiejaar 
gecontacteerd door studenten die in het kader van een werkcollege 
Geschiedenis een werkstuk moesten schrijven. In een dergelijk geval 
moeten er grote hoeveelheden dossiers voorbereid worden. We ontvangen 
aanvragen vanuit buurlanden, voornamelijk Duitsland. Wij beantwoorden 

deze vragen in het Engels (via de Vertaaldienst van de FOD). Er zijn ook 
mensen die uit het buitenland naar hier komen om onze archieven te 
raadplegen. 

Onze leeszaal delen we met SOMA. Ik hou me bezig met onze ‘kleine’ 
bibliotheek, die ongeveer 1.000 gespecialiseerde werken en een 

honderdtal tijdschriften bevat. 
We kopen af en toe stukken aan 
en ontvangen schenkingen van 
studenten en onderzoekers die 
ons hun werken toesturen.

We willen onze bibliotheek 
exploiteren en aan het publiek 
tonen dat we meer hebben dan 
enkel onze archieven. Daarom zijn 
we bezig met een inventarisering 
van onze tijdschriftencollectie. 

Daarnaast zijn we ons themabestand aan het doornemen om verscheidene 
publicaties op te sporen die aan onze bibliotheek zouden kunnen 
toegevoegd worden en om een lijst met sleutelwoorden op te stellen 
waarmee we later een thesaurus kunnen aanleggen. We hopen binnenkort 
een databank op het internet te kunnen plaatsen met al onze publicaties.”

Contact: Sylvie.vanderelst@minsoc.fed.be

“Dit zorgt voor een beter imago 
omdat alle bezoekers ons prachtig 
gebouw nu langs de grote poort 
kunnen betreden. Bovendien maakt 
dit het personeelsbeheer efficiënter 
en eenvoudiger.”
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OORLOGSSLACHTOFFERS

6.1. Ontvangst van het publiek

De DG Oorlogsslachtoffers ontving haar bezoekers via twee verschillende 
ingangen in functie van het soort bezoek: 

bezoekers van de diensten Statuten, Renten en Pensioenen gingen 
binnen langs de Crickxstraat; 
bezoekers van de dienst Archieven gingen binnen langs de 
Luchtvaartsquare om de documentatie te raadplegen in de leeszaal.

Om het onthaal te vereenvoudigen en de zichtbaarheid van de DG te verbeteren, 
werden de twee ingangen samengebracht en gaan alle bezoekers voortaan 
langs de Luchtvaartsquare.  Het personeel, opgeleid om alle soorten vragen 
te beantwoorden, is hierdoor ruimer inzetbaar geworden. Er werd een kleine 
wachtzaal ingericht om de bezoekers te ontvangen zonder de werking van 
de leeszaal te verstoren. 

6.2. Toekennen van statuten, uitkeringen 
en voordelen

Na de Eerste Wereldoorlog voerde de Belgische staat een regeling 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. In 2011 waren er 
nog iets meer dan 22.000 oorlogsslachtoffers die van onze FOD allerlei 
tegemoetkomingen en voordelen krijgen. 

Aanvragen van statuten van nationale erkentelijkheid
Na de Tweede Wereldoorlog werden statuten van nationale erkentelijkheid 
in het leven geroepen om mensen te belonen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het vaderland. 

De DG Oorlogsslachtoffers is bevoegd voor de burgerlijke statuten: politieke 
gevangenen, weggevoerden en werkweigeraars, 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 2011 namen we 97 beslissingen op vlak van statuten.

Contact: statuten@minsoc.fed.be 

Aanvragen van invaliditeitspensioenen
Onze FOD kent invaliditeitspensioenen toe aan personen die het slachtoffer 
zijn geweest van een aanslag op hun fysieke integriteit ten gevolge van een 
oorlogsfeit. Het gaat in het bijzonder om Joden die als kind in de oorlogsjaren 
ondergedoken hebben moeten leven en hier psychische gevolgen aan over 
hebben gehouden.  Wanneer de houder van een invaliditeitspensioen overlijdt, 
mag de overlevende partner of het weeskind het zogenaamde reversiepensioen 
onder welbepaalde voorwaarden ontvangen.

In 2011 werden 184 nieuwe pensioenen uitgekeerd.

Contact: pensioen@minsoc.fed.be 

O6
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Renten
Onze FOD behandelt:

Aanvragen van renten toegekend aan gedeporteerden voor de verplichte 
tewerkstelling, werkweigeraars en weerstanders tegen het nazisme;
Aanvragen van renten toegekend aan weduwen; 
Aanvragen van renten toegekend aan slachtoffers van rassenvervolgingen. 

In 2011 werden 584 nieuwe renten uitgekeerd.

Contact: rentewet11april2003@minsoc.fed.be 

Diverse voordelen
In 2011 leverde onze FOD 1.033 attesten af voor gratis openbaar vervoer, de 
terugbetaling van het remgeld of diverse fiscale voordelen.

Elektronische databank Victory
De databank Victory bevat informatie over de dossiers “Statuten van nationale 
erkentelijkheid” evenals de pensioenen en renten die op dit moment worden 
uitbetaald. Met dit werkinstrument kunnen aanvragen sneller worden 
behandeld zonder dat een beroep moet worden gedaan op de papieren 
dossiers. 

In 2011 zijn 380.590 dossiers via de databank raadpleegbaar.

Contact: Therese.briquemanne@minsoc.fed.be 

6.3. Beheren en bewaren van 
oorlogsdocumenten

Het archief dat door de DG Oorlogsslachtoffers wordt beheerd en bewaard, 
is 13 kilometer lang en bestaat uit twee delen:
 

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.

Onder bepaalde toegangsvoorwaarden worden deze historische bronnen ter 
beschikking gesteld van: 

Officiële administraties of instellingen, meestal in het kader van een 
schadevergoedingsprogramma
Oorlogsslachtoffers en hun dichte familieleden
Onderzoekers van een erkende wetenschappelijke instelling 

In 2011 werden 1.146 onderzoeksaanvragen en 563 raadplegingsaanvragen 
behandeld.  

Contact: archidoc@minsoc.fed.be 

6.3.1. Digitaliseringsprojecten

Om het historisch onderzoek te vergemakkelijken en de behandelingstermijnen 
te verkorten worden de onderzoeksinstrumenten die toegang geven tot de 
documentatie gedigitaliseerd in de collectiebeheersoftware Musnet:

het “themabestand”, dat betrekking heeft op de collectie algemene 
documentatie;
het bestand met persoonlijke “DDO”-dossiers (dossiers op naam die 
historische stukken en administratieve documenten bevatten);
tijdschriften en monografieën.

In 2011 bevat de databank Musnet 151.270 persoonlijke dossiers, 19.823 
themadossiers, 1.054 boeken en 16.616 tijdschriften.

Contact: alexandra.matagne@minsoc.fed.be of marie.lejeune@minsoc.fed.be 
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6.3.2. Bewaringsprojecten

Om de archieven zo goed mogelijk te conserveren en toegankelijk te 
maken, heeft de DG Oorlogsslachtoffers verschillende verpakkings- en 
klasseringsprojecten opgestart.

De individuele dossiers over personen die werden opgesloten in de Citadel van 
Hoei zijn in Musnet ingevoerd en in zuurvrij materiaal verpakt voor bewaring 
op lange termijn.

De dossiers van de burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, die 
erg te lijden hebben gehad onder een ongelukkige verhuizing, zijn gedurende 
verschillende jaren nauwkeurig opnieuw geklasseerd, schoongemaakt en 
verpakt. Het fonds bevatte twee reeksen: de erkentelijkheidsdossiers en de 
boekhoudkundige dossiers. In overleg met het Algemeen Rijksarchief werd 
beslist de reeks inzake boekhouding te vernietigen en de dossiers inzake 
erkentelijkheid integraal te behouden. Dit project kon in de zomer van 2011 
met de hulp van een tiental studenten worden afgerond: 242.000 dossiers 
werden schoongemaakt en verpakt in 5.734 dozen. De archieven bevatten nu 
732 meter dossiers, tegenover 1.100 voorheen. 

Contact: marie.lejeune@minsoc.fed.be en gert.deprins@minsoc.fed.be 

6.3.3. Digitaliserings- en bewaringsproject

Om het bestand van de weggevoerde en vervolgde joden en zigeuners 
van België te conserveren en deze collectie toegankelijk te maken voor 
familieleden en onderzoekers, werd het bestand gedigitaliseerd, opgeslagen 
en verpakt in zuurvrij materiaal. 

De digitalisering van het bestand van opgesloten en weggevoerde personen 
werd opgestart in 2007 en voltooid in 2010. Het gaat om in totaal 39.594 
fichedossiers. Dit jaar werd ook begonnen met het scannen van het bestand 
van de joden en zigeuners die niet werden opgesloten of weggevoerd.

Voor 2011 vermelden we de volgende cijfers:

11.000 gedigitaliseerde fichedossiers (of 61.675 sinds 2007)
13.054 gescande fichedossiers (of 60.185 sinds 2007)
10.260 verpakte fichedossiers (of 43.912 sinds 2007)

De digitalisering van de bestanden wordt afgerond in 2012. 

Contact: Alexandra.matagne@minsoc.fed.be of Marie.lejeune@minsoc.fed.be

6.4. Toekenning van subsidies

6.4.1. Vaderlandslievende verenigingen

In 2011 werd voor in totaal 16.000 euro aan subsidies toegekend aan 
vaderlandslievende verenigingen voor de organisatie van activiteiten 
(studiedagen, bedevaarten, tentoonstellingen) die de herinnering aan de 
oorlogsslachtoffers levendig houden en hen steun bieden. Deze 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.

6.4.2. 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. Daarnaast moet het instituut ook de herinnering aan 
de oorlog levendig houden. 

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 DG Oorlogsslachtoffers ziet erop toe dat de toelage binnen 
de termijnen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter beschikking 
wordt gesteld. Ze bedraagt 35.560.000 €.
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EEN DIRECTE DIENST VOOR AL ONZE KLANTEN: 
DE INFORMATIEAMBTENAAR O7

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 2011 beantwoordde de dienst: 

2.600 vragen via mail (aantal sterk toegenomen ten opzichte van 2010); 
400 mails aansluitend op eerdere antwoorden; 
3.000 telefonische vragen; 
100 vragen per gsm buiten de werkuren; 
30 vragen per brief of na een bezoek.

De vragen worden behandeld in het Nederlands (50%), het Frans (40%) en 
het Engels (10%). De informatieambtenaar tracht op elke vraag binnen de vijf 
werkdagen een voorlopig of een definitief antwoord te formuleren. Meestal 
wordt al binnen de 2 werkdagen een antwoord bezorgd.

De verdeling van de gestelde vragen die naar de andere diensten worden 
doorgestuurd, ziet eruit als volgt: 

60% waren gericht aan de stafdiensten en DG’s van de FOD (in het 
bijzonder de DG’s Personen met een handicap, Sociaal Beleid, 
Beleidsondersteuning, Sociale Inspectie, de dienst Communicatie en 
de stafdienst P&O). 
25% werden doorgestuurd naar andere federale socialezekerheids-
instellingen zoals de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), de RSZ 
(Rijksdienst voor sociale zekerheid), 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. 
10% 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. 
minder dan 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.). 
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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 websites 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 en klachten per brief (10).

In de loop van 2011 werd de FOD Sociale Zekerheid geconfronteerd 
met een aantal problemen in verband met de telefonische 
bereikbaarheid. De dienst heeft oplossingen voorgesteld om deze 
problemen zo snel mogelijk op te lossen.

De informatieambtenaar van de FOD Sociale Zekerheid is te 
bereiken via: 

telefoon: 02 528 60 31
gsm: 0477 84 86 64 (enkel voor dringende gevallen)
mail: social.security@minsoc.fed.be
brief: FOD Sociale Zekerheid, Finance Tower, 
Administratief Centrum Kruidtuin
Kruidtuinlaan 50, bus 100, 1000 Brussel

Aantal contacten met burgers of personeelsleden

Vragen per telefoon  3000 

Vragen per mail  2600 

Mails aansluitend op eerdere antwoorden  400 

Vragen per gsm buiten de werkuren  100 

Klachten   70

Vragen per brief of na een bezoek  30 
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OPDRACHT 3
BESTRIJDING VAN SOCIALE 
FRAUDE
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.  
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CONTROLE OP DE CORRECTE TOEPASSING 
VAN DE WETGEVINGO1

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 
samenwerking met verschillende federale inspectiediensten: 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.
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1.1. De kerntaken van onze dienst 
Sociale Inspectie

Controle op de correcte toepassing van de sociale wetgeving 
(met inbegrip van de strijd tegen de mensenhandel) en 
behandeling van klachten;
Werkgevers informeren over wettelijke en reglementaire 
bepalingen;
Inlichtingen verstrekken aan burgers, onder meer tijdens de 
permanenties;
Actieve deelname aan de activiteiten van de provinciale 
registratiecommissies;
Actieve deelname aan de activiteiten van de Sociale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
Invoering van samenwerkingsprotocollen;
Lacunes of problemen in de wetgeving melden bij de bevoegde 
overheden;
Medewerking bij de uitwerking van nieuwe regelgeving (of de 
wijziging van bestaande wetteksten) op gebieden die onder 
de bevoegdheid van de dienst vallen;
Deelname aan het Europees beleid op vlak van de strijd tegen 
de sociale fraude;
Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten op vlak van de 
strijd tegen de grensoverschrijdende fraude. 

1.2. De controles in cijfers

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 14.540 73,74

Artikel 30bis1 132 0,67

Artikel 17– Sociaal-
culturele sector2

183 0,93

Onmiddellijke aangifte van 
tewerkstelling

11.487 58,25

Sociale zekerheid 
buitenlanders

627 3,18

LIMOSA 18 0,09

Arbeidsongevallen 6.303 31,96

Kinderbijslag 226 1,15

Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering

739 3,75

Sociale documenten 9.366 47,50

1 Art. 30 bis van de wet van 27 juni 1969: registratie van aannemers
2 Art. 17 van het KB van 28 november 1969: vrijstelling van sociale bijdragen 
voor leiders en monitoren tijdens de schoolvakanties (25 dagen)
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Onderwerp Aantal 
dossiers

Verhouding tot 
totaal aantal 
dossiers (%)

Jaarlijkse vakantie 2.700 13,69

Deeltijds werk 6.383 31,96

Arbeidsvergunning 1.535 7,78

Illegaal verblijf 180 0,91

Buitenlandse 
zelfstandigen – wet 19653

761 3,86

Strafwetboek - ECOSOC 6 0,03

Varia 10 0,05

Oorsprong Ontvangen 
opdrachten %

Auditoraatgeneraal en arbeidsauditoraat 2.741 14,52

Procureur des Konings en instructierechter 30 0,16

Griffies: mededelingen van vonnissen4 505 2,68

FOD Sociale Zekerheid5 5.832 30,90

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg

395 2,09

FOD Financiën 257 1,36

Registratiecommissie der aannemers 17 0,09

RSZ 95 0,50

RVA 112 0,59

Openbare instellingen van sociale zekerheid 
(vakantiefondsen, kinderbijslagfondsen, 
RIZIV, RSVZ)

13 0,07

Meewerkende instellingen van sociale 
zekerheid (ziekenfondsen, sociale 
secretariaten, arbeidsongevallenverzekering, 
fondsen voor bestaanszekerheid)

14 0,08

SIOD + samenwerkingsprotocollen 
(2003 – mensenhandel – transport)

6.361 33,70

Vakbonden 692 3,67

Particulieren en anderen 1.172 6,21

Andere administraties 326 1,73

Anoniem 311 1,65

TOTAAL 18.873 100,00

3 Wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige 
beroepsactiviteiten der vreemdelingen
4 Vonnissen die ter info aan de Inspectie worden medegedeeld zodat kan worden 
nagegaan of de werkgever ze naleeft
5 Onderzoeken op initiatief van onze dienst mee inbegrepen
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Tot slot blijkt uit de volgende tabel dat in 2011 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.

Activiteitensectoren Aantal 
controles

Verhouding 
tot totaal 

aantal 
controles (%)

Landbouw – Jacht – Bosbouw – Visserij – 
Aquacultuur

499 2,53

Winning van delfstoffen: steenkool, 
aardolie, aardgas, ertsen, stenen en zand, 
ondersteunende activiteiten

7 0,04

Voedingsindustrie, dranken, tabak 699 3,54

Vervaardiging van textiel – Kleding – 
Bont – Leer – Lederwaren – Schoeisel 
- Vervaardiging van artikelen van hout, 
van papier en karton – Drukkerijen – 
Reproductie van opgenomen media 

137 0,69

Petroleumindustrie, Chemie, Farmaceutica, 
Rubber en kunststof, Pesticide, Detergent, 
Lijm

72 0,36

Staalindustrie – Metaalindustrie – 
Vervaardiging, herstelling van machines, 
voertuigen, motoren, elektrische 
apparaten, informatica, optische- en 
medische instrumenten, uurwerken, 
metaalschrijnwerk, meubelen, 
sportartikelen en speelgoed, nucleair 
materiaal, wapens

673 3,41

Productie en distributie van elektriciteit, 
gas, stoom, water, inzameling, 
Terugwinning, verwerking en verwijdering 
van afval

85 0,43

Bouwnijverheid – Slopen – Boring – 
Projectontwikkeling

4.146 21,43

Groot- en kleinhandel (brandstoffen 
inbegrepen), onderhoud en herstel van 
voertuigen en andere persoonlijke artikelen

3.802 19,98

Vervoer – Opslag – Posterijen en koeriers – 
Goederenbehandeling

958 4,86

Hotels – Restaurants – Traiteurs – Cafés – 
Discotheken

4.769 24,98

Informatie – Communicatie – 
Persagentschap – Uitgeverij  - Bioscoop 
– Radio – Televisie – Telecommunicatie – 
Informatica

293 1,48

Financiële bemiddelaars – Verzekeringen – 
Krediet- en vastgoedactiviteiten – Verwante 
activiteiten

258 1,30

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 

1.482 8,37

Openbaar bestuur – Onderwijs – 
Gezondheidszorg – Sociale actie – 
Vakverenigingen – Religieuze organisaties – 
Kunst, Spektakel, Recreatie – Verenigingen, 
Sport - Herstelling aan huis van 
apparaten, Andere persoonlijke diensten,  
Haarverzorging, begrafeniswezen

1.619 8,21

Activiteiten van huishoudens – Diensten van 
huishoudelijk personeel 

124 0,63

Extraterritoriale organisaties en lichamen – 
Onvoldoende omschreven activiteiten

34 0,17

TOTAAL 19.719 100,00
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1.3. Invoering Sociaal Strafwetboek

Het Sociaal Strafrecht1 trad in werking op 1 juli 2011. Het had tot doel een 
samenhangend, leesbaar en volledig geheel te vormen van wat voordien 
bestond uit een aanzienlijk aantal verspreide strafbepalingen voor inbreuken 
op het arbeidsrecht en op het socialezekerheidsrecht. De wetgever heeft de 
wettelijke bepalingen eenvormig gemaakt en de sancties gereorganiseerd.

Als voornaamste door het Sociaal Strafwetboek ingevoerde nieuwigheden 
kunnen we de volgende punten vermelden:

de mogelijkheid om veralgemeend beroep te doen op de administratieve 
geldboete voor gelijk welke inbreuk op het sociaal strafrecht;
het indelen van de inbreuken in vier categorieën naar gelang de ernst 
ervan en de invoering van een sanctieschaal;
de invoering van bijkomende sancties;
de vereenvoudiging van de ambtshalve veroordeling – de terugbetaling 
aan benadeelde partijen;
het herdefiniëren en herindelen van de bevoegdheden van de sociaal 
inspecteurs, met de nadruk op de naleving van het finaliteits- en 
proportionaliteitsbeginsel.

Aangezien sommige nieuwigheden een belangrijke weerslag hebben op de 
bevoegdheden van de sociaal inspecteurs en op de werking van de sociale 
inspectiediensten, heeft de Sociale Inspectie van onze FOD verschillende 
opleidingen georganiseerd zowel voor de eigen medewerkers als voor 
andere sociale inspectiediensten. Hoewel de invoering van het Sociaal 
Strafwetboek niet door onze FOD werd geleid, werd een dergelijke opleiding 
van de inspecteurs als noodzakelijk aangevoeld binnen de Sociale Inspectie. 
Hiervoor werd een beroep gedaan op de juristen van de dienst zelf. 

Contact: Gerrit.vandemosselaer@minsoc.fed.be

1.4. Invoering van de e-PV

In maart 2011 voerde de dienst Sociale Inspectie bijna gelijktijdig met de 
andere inspectiediensten het elektronisch proces-verbaal (e-PV) in.

Het e-PV zorgt niet alleen voor een grotere rechtszekerheid; het leidt ook tot 
een administratieve vereenvoudiging. Om de foutenmarge te verkleinen en 
tijd te winnen, wordt het e-PV opgesteld aan de hand van een volledige lijst 
van inbreuken met de overeenkomstige wettelijke omschrijving ervan en de 
juiste verwijzingen. Alle elektronische processen-verbaal worden opgeslagen 
op een centrale server van waarop de meest recente (onder meer statistische) 
gegevens kunnen worden gedownload.

Dankzij het e-PV behoort het papieren proces-verbaal voor de inspectiediensten 
tot het verleden. Het hele proces verloopt echter in fasen, want een gedrukte 
en ondertekende versie van het proces-verbaal moet nog steeds aan de 
overtreder en aan de bevoegde minister worden bezorgd.

Bij de politie- en gerechtelijke diensten wordt het e-PV op een later tijdstip 
in gebruik genomen.

Contact: Gerrit.vandemosselaer@minsoc.fed.be

1 Wet van 6 juni 2010 die het Sociaal Strafwetboek introduceert (SB 1/7/2010).
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1.5. Sociale engineering en 
frauduleuze detachering

Onze FOD richt zich bij de bestrijding van de sociale fraude in het 
bijzonder tot de fraude rond socialezekerheidsbijdragen. 

We onderscheiden twee vormen:

1. 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 (€ 37,4 
miljoen) is nauwelijks lager dan de helft van de totale opbrengst 
van alle regularisaties.

2. frauduleuze grensoverschrijdende tewerkstelling
De bestrijding van de frauduleuze grensoverschrijdende 
tewerkstelling richt zich tot 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. 

1.6. Aansluitingsattest voor 
zelfstandigen uit de Europese Unie

Omdat er een stijgend aantal fictieve aansluitingen zijn, werd de 
procedure voor het uitreiken van aansluitingsattesten in 2010 
herzien om het misbruik in het kader van de inschrijving van EU-
onderdanen bij het Vreemdelingenregister in te perken. Voor deze 
inschrijving volstaat het gewone aansluitingsattest niet meer en is 
een nieuw bijkomend formulier nodig dat speciaal hiervoor werd 
ingevoerd.

In 2011 werd de impact van deze nieuwe procedure geëvalueerd en 
bleek dat de aandacht van de gemeenten moest worden gevestigd op 
het feit dat aansluitingsattesten van sociaalverzekeringsfondsen niet 
volstaan om te bewijzen dat de betrokkene een zelfstandige activiteit 
uitoefent in België en recht heeft op een verblijfsvergunning.

Contact: Christian.dekeyser@minsoc.fed.be
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DG SOCIALE INSPECTIE

“Elke instelling beschikt over een grote 
hoeveelheid gegevens in verband met haar 
processen en doelstellingen. Een adequaat 
gebruik van deze gegevens maakt gerichte acties 
mogelijk. Dit kan door middel van datamining.

De DG Sociale Inspectie heeft al duizenden 
controles uitgevoerd, waardoor we over gegevens 
beschikken die met de gepaste middelen kunnen 
worden geëxploiteerd. Naast de resultaten van 
controles bij de werknemers beschikken wij ook 
over gegevens over hun “sociaal gedrag”. Deze 
kunnen zeer uitgebreid zijn (aantal werknemers, 
eventuele schulden, …). 

DATAMINING & SOCIALE INSPECTIE
WE GEVEN HET WOORD AAN GAËL KERMARREC, SOCIOLOOG GESPECIALISEERD 
IN STATISTIEK EN PROJECTLEIDER BIJ DE DG SOCIALE INSPECTIE
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De gegevens die voortvloeien uit onze controles en de gegevens over 
het sociaal gedrag kunnen tegenover elkaar worden geplaatst. Daartoe 
bestaan er wiskundige technieken waarmee uiteindelijk gerichte controles 
mogelijk zijn. Met onze software kunnen we leren uit het verleden en 
risicozones in kaart brengen die 
wijzen op werkgevers waar we 
met enige waarschijnlijkheid 
onregelmatigheden zullen 
aantreffen. 

Tijdens het eerste semester van 
vorig jaar hebben we met een 
eerste volledige gebruikscyclus 
aangetoond dat datamining ons 
helpt efficiënter te werken, problemen op te lossen en te komen tot 
een hoger aantal regularisaties van werkgevers. Met hetzelfde aantal 
controleurs spoort de dienst nu meer inbreuken op.

Risicofactoren kunnen dus statistisch worden berekend. Uiteraard gaan 
we niet aan de slag met geïsoleerde gegevens van werkgevers maar met 
een grote hoeveelheid data die een hele activiteitensector bestrijken. 
Op basis daarvan stellen we een lijst op met risicowerkgevers die we 
aan de controleurs bezorgen. Door deze manier van werken kunnen we 
besparingen doorvoeren en de vrijgekomen middelen investeren in allerlei 
controles die op hun beurt gegevens genereren voor onze databank. Dit 
alles zorgt ervoor dat we de gebeurtenissen en evoluties beter kunnen 
opvolgen. 

Onze controleurs waren bij het hele proces betrokken en hebben 
meegewerkt aan de invoering van de procedure. Ons team (drie personen, 
naar gelang de behoefte bijgestaan door collega’s van de dienst ICT of door 
mensen van op het terrein) is projectmatig tewerk gegaan. We hebben 

telkens een transversaal team (uit de verschillende regionale centra) van 
ervaren medewerkers verzameld rond een bepaald aspect in verband met 
fraude. Deze collega’s konden dankzij hun ervaring als gids optreden en 
ons helpen te bepalen in welke richting de machine moest zoeken. 

Dankzij datamining kan een 
grote hoeveelheid gegevens 
automatisch en gericht worden 
doorzocht. We hebben meer 
dan 200 controleurs met veel 
ervaring. We vragen ons af hoe we 
deze kunnen valoriseren. Samen 
met hen hebben we bekeken wat 
er goed verloopt bij de controles 

en wat niet. Om deze informatie samen te brengen hebben we gebruik 
gemaakt van een softwaretool.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de SIOD en de 
FOD Werkgelegenheid en arbeid. Er zou kunnen worden overwogen dit 
ook te doen bij de hele sector van de sociale zekerheid. De FOD Sociale 
Zekerheid speelt op dit vlak een pioniersrol en kan haar ervaring met 
andere instellingen delen.”

Contact: Gael.kermarrec@minsoc.fed.be

“Dankzij datamining kunnen we 
exploraties doen in verschillende 
richtingen op basis van een grote 
hoeveelheid gegevens.” 
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COÖRDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING 
OP BELGISCH NIVEAUO2

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). 

Het recentste wapenfeit op dit vlak is het samenwerkingsakkoord over de 
bestrijding van ernstige en georganiseerde sociale fraude, op 1 oktober 
2010 ondertekend door de ministers van Sociale Zaken, Arbeid, Justitie, 
Zelfstandigen, Binnenlandse Zaken alsook de Staatssecretaris voor de 
Coördinatie van de fraudebestrijding, de vertegenwoordigers van de RSZ, de 
RVA en de directeur van de SIOD.  

Bij dit protocol hebben de betrokken diensten een permanente Gemengde 
Ondersteuningscel opgericht om ervaring en know-how uit te wisselen, 
bruikbare en relevante parameters voor datamining vast te leggen en zo de 
strijd aan te binden tegen ernstige en georganiseerde sociale fraude.
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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.

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 goed1. 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.

Het luik “Internationale Samenwerking” van het actieplan 2011 besteedt 
meer aandacht aan de grensoverschrijdende fraude en aan een betere 
internationale gegevensuitwisseling.  

2.4. Knipperlichtfunctie: nationaal en 
internationaal

De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid maakt ieder jaar een 
verslag op voor de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) waarin de 
resultaten van de DG worden toegelicht. Bovendien beantwoordt de FOD 
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. Met deze nota’s melden we aan de 
beleidsverantwoordelijken problemen met de wetgeving, wat soms leidt tot 
aanpassingen van de wetgeving. 

1 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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COÖRDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING 
OP EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU

O3

3.1. Bilaterale samenwerkingsakkoorden 
inzake sociale 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. 

In 2011 werden de onderhandelingen met Nederland en Frankrijk over deze 
akkoorden verdergezet.

Contact: Hendrik.hermans@minsoc.fed.be of Karen.salden@minsoc.fed.be

3.2. Bijdrage aan het Europees beleid 
inzake de sociale fraude

3.2.1. Het kenniscentrum “undeclared work”

Dit kenniscentrum is onder meer belast met:

coördinatie van onderzoeksprojecten over de ondergrondse economie, 
zwartwerk en sociale fraude in België;
raadpleging inzake fraude-indicatoren en –profielen (die ook bestemd 
zijn voor de beleids- en administratieve overheden);
monitoring van de internationale context van het onderzoek;

goedkeuring van de resultaten van afgeronde projecten (van Europese 
landen en partnerorganisaties).

In 2011 werd het project ICENUW (zie verder punt 3.2.2.) tijdens de 
slotconferentie in Brugge voorgesteld.

De FOD Sociale Zekerheid, in 2011 belast met de ontwikkeling van een 
methodologie voor het beheer van risico’s op vlak van fraude en onjuistheden 
(FERM), heeft de resultaten hiervan voorgesteld tijdens de vergadering van 
de Administratieve Commissie die in december 2011 plaatsvond in Warschau 
(zie verder, punt 3.2.3).

Contact: Didier.verbeke@minsoc.fed.be en Marc.morsa@minsoc.fed.be

3.2.2. ICENUW (Implementing Cooperation in a 
European Network against Undeclared Work)

Dit project wordt gecoördineerd door de FOD en maakt deel uit van het 
PROGRESS-programma van de Europese Commissie.

Met ICENUW hebben de arbeidsinspecties, de belastinginspecties en de 
sociale diensten van 12 lidstaten samen met experts uit de universitaire 
wereld een minimale basis voor gemeenschappelijke inspectienormen, een 
elektronische “Who’s who” van de betrokken experts, een verzameling best 
practices met betrekking tot niet-bindende maatregelen (soft measures) 
en een juridisch kader voor de strijd tegen zwartwerk in Europa gecreëerd.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=327
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/espanareport_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/italiareport_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/italiareport_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/legalissuesreport_fr.pdf
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De FOD Sociale Zekerheid ontwikkelde de twee bestanddelen van 
een handige tool voor de samenwerking tussen inspectiediensten 
over de grenzen heen: enerzijds een catalogus met documenten 
en vergelijkbare praktijken, en anderzijds een overlegplatform 
voor de informele (en veilige) uitwisseling van informatie tussen 
deze diensten.

Deze tool kreeg de steun van niet minder dan twaalf lidstaten die 
zich in een “charter” ertoe hebben verbonden  het gebruik ervan 
te promoten. Zij hebben de FOD Sociale Zekerheid (leader van het 
consortium) verzocht het nodige te doen om deze tool toegankelijk 
te maken voor alle lidstaten. 

Europese organisaties zoals de EU en de IAO hebben ingezien dat 
dergelijke transversale samenwerkingsinstrumenten noodzakelijk 
zijn en zij zijn zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling ervan op korte 
termijn. Tijdens de slotconferentie van het project, die plaatsvond in 
Brugge op 17 en 18 februari 2011, werden de resultaten voorgesteld 
en werd het debat geopend over de verdere evolutie. (zie 2.6.1. 
pagina 31).  

Contact: Didier.Verbeke@minsoc.fed.be en 
Sophie.Loquet@minsoc.fed.be

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/minimum-inspection-standards_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/espanareport_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/conferences/icenuw/getekend-charter.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/conferenties/17-180211.htm
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3.2.3. FERM (FRAUD ERROR RISK 
MANAGEMENT)

In opdracht van de Administratieve Commissie voor de 
coördinatie van de socialezekerheidssystemen heeft het domein 
undeclared work (UDW) van de FOD een evaluatietool ontwikkeld 
voor de opsporing van fraude en fouten in het kader van de 
toepassing van de regelgeving inzake de coördinatie van de 
socialezekerheidssystemen: “Fraud & Error risk management 
toolkit”. 

Dankzij deze geïntegreerde aanpak wordt het mogelijk gevallen 
van fouten en fraude op te sporen, de zaken grondig te evalueren 
en oplossingen voor te stellen aan de Administratieve Commissie. 
De methodologie werd toegepast op de eerste nationale verslagen 
inzake fraude en fouten. Er zal een e-workspace ontwikkeld worden 
om een forum te creëren voor experts uit de verschillende lidstaten. 
In deze tijden van economische, financiële en budgettaire crisis 
komt deze toolkit als geroepen!

Het resultaat van de nieuwe methodologie werd voorgesteld tijdens 
de vergadering van de Administratieve Commissie die plaatsvond 
te Warschau op 13 en 14 december 2011. Naar aanleiding van 
deze presentatie en gezien de veelbelovende resultaten heeft de 
Commissie het domein UDW aangeduid als leading delegation voor 
vragen in verband met fouten en fraude voor de volgende twee jaar 
(2012/2013). In overleg met de partnerstaten moet onze FOD een 
interactief Europees forum voor nationale experts ontwikkelen 
alsook een instrument om de nationale verslagen van de lidstaten 
te evalueren. 

Contact: didier.verbeke@minsoc.fed.be en 
marc.morsa@minsoc.fed.be

3.2.4. Social Integrity Europe (ex-EHFCN+): 
uitbouw van een Europees netwerk voor de 
strijd tegen onjuistheden, fraude en corruptie 
op vlak van sociale zekerheid

EHFCN+ is een Europees netwerk van instellingen die zich 
bezighouden met de strijd tegen fraude en corruptie op vlak 
van geneeskundige verzorging. Dit Europees netwerk, intussen 
omgedoopt tot Social Integrity Europe, moet zijn activiteiten 
uitbreiden tot de strijd tegen onjuistheden, verkwisting, fraude en 
corruptie op het gebied van de sociale zekerheid in de ruime zin. 
Daarnaast wordt een geografische expansie van het netwerk naar 
kandidaat-lidstaten voorzien. De rol van onze FOD bestaat erin een 
duurzaam interactief model voor te stellen voor de uitwisseling van 
informatie tussen de experts in het netwerk Social Security Europe.  

Contact: Marc.morsa@minsoc.fed.be en 
didier.verbeke@minsoc.fed.be
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OPDRACHT 4
ORGANISATIEVERMOGEN
Onze FOD neemt voortdurend nieuwe initiatieven om zijn organisatievermogen 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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EEN NIEUW BEHEERSINSTRUMENT: 
DE BESTUURSOVEREENKOMSTO1

De invoering van de bestuursovereenkomst voor de federale overheidsdiensten 
maakt deel uit van een sterke tendens op het vlak van overheidsbeheer, zowel 
op het Belgische als op het internationale niveau. 

De bestuursovereenkomst is een contract tussen de beheerders-mandatarissen 
van een administratie en de toezichthoudende overheid, waarbij de organisatie 
zich ertoe verbindt voor rekening van de toezichthoudende overheid bepaalde 
doelstellingen te halen en deze laatste zich ertoe verbindt de acties van de 
organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen. De vastgelegde operationele 
doelstellingen in zo’n overeenkomst gaan over het algemeen over de uitvoering 
van de kerntaken en worden gekoppeld aan een werkingsbudget voor de duur 
van de overeenkomst. De uitvoering van deze overeenkomst moet regelmatig 
door beide partijen worden opgevolgd. 

Na de ondertekening van de overeenkomst met de FOD Personeel en 
Organisatie in 2009 heeft de FOD Sociale Zekerheid zich kandidaat gesteld 
om als één van de eerste FOD’s een overeenkomst voor te leggen aan zijn 
bevoegde minister. Onze FOD vindt dat hij over een dergelijk instrument moet 
beschikken omdat we ervan overtuigd zijn dat een FOD-overeenkomst heel 
wat voordelen biedt, namelijk:

de uitvoering van zijn kerntaken en de kwaliteit van zijn intern beheer 
verbeteren;
bij de werking en de projecten beter rekening houden met de 
verwachtingen van de minister en de regering;
een rationele overlegbasis bieden met betrekking tot het beheer en het 
budget van de FOD;

de huidige logica en dynamiek op het vlak van de modernisering en 
professionalisering van het beheer bestendigen;
zorgen voor meer transparantie op vlak van de werking, diensten en 
opdrachten.

Het Directiecomité heeft aan het domein “Governance” van de DG 
Beleidsondersteuning gevraagd de activiteiten van de FOD te coördineren voor 
de voorbereiding van een eerste ontwerp van bestuursovereenkomst voor de 
periode 2011-2013. Begin 2010 werd een werkgroep opgericht, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van alle diensten van de FOD, en werd een portefeuille 
samengesteld met meer dan 120 projecten en 58 indicatoren (onderverdeeld 
in 13 performantie-indicatoren). 

Op basis van nieuwe prioriteitenfiches en een aantal bilaterale contacten 
in de loop van het eerste semester van 2011 heeft het PMO-team (project 
management office) het ontwerp van overeenkomst herschreven, een nieuwe 
hiërarchische prioriteitenlijst opgesteld en de budgetten van elk project 
herberekend.

In een eerste fase werden alle projecten getoetst aan de nieuwe 
prioretiseringscriteria, met name:

voordelen voor de eindklant;
efficiëntere werking van de FOD;
waarschijnlijkheid van de omschreven impact;
rationalisering en stabilisering van de processen;
verbetering van het beheer en het delen van kennis;
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beperking van onze ecologische voetafdruk;
aspect “herbruikbaarheid” van het project (business architecture).

Aan de hand van deze eerste rangschikking kon het PMO-team de gevolgen 
van de verschillende projecten bepalen. Op basis daarvan werd een tweede 
analyse van de budgettaire aanvragen uitgevoerd en op 28 juni 2011 aan het 
Directiecomité voorgelegd. Tijdens die vergadering heeft het Directiecomité 
de projecten geselecteerd welke in de overeenkomst worden opgenomen en 
een lijst opgesteld met projecten die pas zullen worden uitgevoerd wanneer 
de budgettaire marges in de loop der tijd duidelijk worden. In oktober werd 
een geactualiseerde versie van de overeenkomst naar de Minister van Sociale 
Zaken gestuurd. Eind 2011 werden voorbereidende activiteiten opgestart om 
de nodige re-evaluatie van onze overeenkomst op basis van de budgetten 
2012 te organiseren.  

Contact: amaury.legrain@minsoc.fed.be

Business Innovation Management
Eind 2010 heeft de Directie-generaal Beleidsondersteuning een project 
opgestart met als doel haar interne werking te verbeteren en op te drijven om 
innovatieve steun te bieden aan de FOD. Dit vertaalde zich in de invoering van 
een nieuwe interne structuur, de uitwerking van processen en het opstellen 
van een businessplan met de opdrachten en beleidsdoelstellingen van de 
Directie-generaal evenals het vastleggen van strategische elementen om 
de interne werking te verbeteren.

Sinds september 2011 is de cel PMO (project management office) operationeel. 
Haar opdracht bestaat erin de technische kwaliteit van de projectnota’s en 
–fiches te analyseren, risicoanalyses uit te voeren, de opvolging en planning 
van de doelstellingen te coördineren en de Directeur-generaal ondersteuning 
te bieden bij de ontwikkeling van een strategie voor de DG.

Contact: angelique.heusicom@minsoc.fed.be



HET PERSONEEL VAN DE FODO2

2.1.Belangrijkste projecten op vlak 
van personeelsbeleid

2.1.1. SEPP: Systeem voor de exploitatie van 
het personeelsplan 

Om de begroting van de personeelskosten en acties op vlak van de 
vastleggingen, verbintenissen en al dan niet natuurlijke afvloeiingen beter 
te kunnen opvolgen, heeft de dienst P&O beslist mee in het SEPP-project 
van de FOD P&O te stappen.  

De afkorting SEPP staat voor “systeem voor de exploitatie van het 
personeelsplan”. Door middel van MysexySEPP heeft onze organisatie op elk 
moment een zicht op de impact van de verschillende acties op haar begroting 
en kan zij de beschikbare middelen beter beheren. Het is ook een instrument 
om op een veel eenvoudigere manier de documenten op te stellen die aan 
de ministers moeten worden voorgelegd voor de goedkeuring van de acties. 
Bovendien zal de FOD P&O kunnen beschikken over de gegevens van onze 
FOD en ze toetsen aan die van de andere deelnemende FOD’s. 

Meer informatie: corinne.houbrech@minsoc.fed.be 
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2.1.2. eHR

eHR is een project van de FOD Personeel en organisatie met 
als doel een tool te bieden voor het geïntegreerd beheer van de 
stromen en databanken. Om de overgang naar eHR op 1 maart 
2012 mogelijk te maken, werden bij onze FOD sinds 2010 tests 
uitgevoerd voor de omzetting van gegevens. In samenwerking met 
het informaticateam van onze FOD werden problemen consequent 
geanalyseerd en opgelost.

In de aanloop naar de overgang naar het nieuwe systeem werd 
nagedacht over de voorbereiding van het personeel, zowel de 
medewerkers bij de dienst P&O als toekomstige ‘supergebruikers’ 
van het systeem als alle andere personeelsleden van de FOD. 
Het eHR-project gaat er immers van uit dat de gegevens door de 
medewerkers en teamverantwoordelijken zullen worden gebruikt. 
Communicatie-acties en opleidingen vonden plaats tijdens het 
eerste kwartaal van 2012.

Ook het gebruik van een nieuwe lightversie van het 
werktijdregistratiesysteem ProNet werd onderzocht. Wanneer 
iedereen bij de FOD met eHR/ESS werkt zal deze toepassing 
enkel dienen om de arbeidstijd te registreren van de 13% van het 
personeel dat prikt.

Daarnaast is de dienst P&O fier actief en met succes te hebben 
deelgenomen aan de inter-FOD-werkgroepen die zich bezighouden 
met de algemene opvolging van het project. Het werk dat door 
deze groepen wordt verricht, komt ten goede aan alle federale 
overheidsdiensten die betrokken zijn bij het eHR-project, wat 
aantoont dat men werk wil maken van een betere overheidssector. 

Meer informatie: ehr@minsoc.fed.be of 
POSupportProcessTools@minsoc.fed.be

2.1.3. Crescendo

De webapplicatie Crescendo werd door de FOD P&O ontwikkeld en 
dient voor het beheer van competenties (functieomschrijvingen, 
competentieprofielen en technische profielen) en ontwikkelcirkels. 
Deze “ontwikkelcirkels” worden bij de federale overheid gebruikt 
voor de opvolging van individuele resultaten en die van het team.  

Het P&O-team heeft beslist gebruik te maken van Crescendo 
en het luik “Ontwikkelcirkels” in te voeren vanaf 2012. Dit zal 
de opvolging van de ontwikkelcirkels vergemakkelijken en de 
teamverantwoordelijken helpen bij het vastleggen van doelstellingen 
en de opvolging van de resultaten.

Tijdens de eerste zes maanden van 2011 hield het P&0-team 
zich bezig met de technische voorbereiding van de invoering van 
Crescendo. Vanaf juni werd Crescendo vervolgens getest door de 
dienst P&O en de DG Zelfstandigen, waardoor problemen konden 
worden opgespoord en voorstellen werden gedaan aan de FOD 
P&O om het systeem te verbeteren (soms specifiek voor onze FOD). 

Om het personeel voor te bereiden, werden infosessies 
georganiseerd:

4 voor de DG Zelfstandigen en de dienst P&O (mei)
20 voor het personeel van de Finto (november en december)
7 voor het personeel van de buitendiensten (januari 2012)

Daarnaast werden presentaties van Crescendo, demo’s en de 
gebruikershandleidingen via het intranet ter beschikking gesteld 
van het personeel.

Meer informatie: peopleinvestment@minsoc.fed.be
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2.1.4. “Administrative experts” - Processen en 
procedures

Dit project heeft als doel de processen en procedures vast te leggen 
die het team van Administrative Experts moeten toepassen in 
allerlei situaties, zoals in- en uitdiensttreding, mobiliteit, ziekte, 
verloven, loopbanen, enz. Alles wordt nauwkeurig beschreven, zoals 
wie wat wanneer moet doen en op welke manier, welke interne en 
externe contacten er zijn, de links naar modeldocumenten, enz.

Deze procedures worden ook besproken met de andere 
competentiecentra binnen het P&O-team en met de P&O-
correspondenten om de dienstverlening voor de medewerkers 
van de FOD te harmoniseren en te optimaliseren. 

Op basis van de procedures worden vervolgens workflows 
ontwikkeld.

In 2011, werden 34 processen vastgelegd en vier procedures 
omschreven met workflow: statutaire indiensttredingen, 
contractuele indiensttredingen, statutaire indiensttredingen 
via mobiliteit, statutaire indiensttredingen uit de autonome 
overheidsbedrijven. Dit langetermijnproject is van essentieel belang 
voor de goede werking van het team Administrative Experts. De 
processen moeten immers systematisch worden herzien wanneer 
de reglementering met betrekking tot P&O gewijzigd wordt. 

Meer informatie: ilse.vanhoutteghem@minsoc.fed.be

2.1.5. “Administrative experts” - Front desk

Dit project heeft als doel de organisatie van de Nederlandstalige en 
de Franstalige afdelingen van de front desk van het Administrative 
Experts-team te harmoniseren, zowel op vlak van de werking 
(dossierbeheer) als met betrekking tot de goede verstandhouding 
tussen de leden van het hele team.

Het is van het grootste belang dat alle medewerkers van de FOD 
bij het beheer van hun individuele dossiers op dezelfde en een 
eerlijke manier worden behandeld. Daarom is het noodzakelijk 
dat de Franstalige en de Nederlandstalige secties dezelfde 
werkprocessen toepassen en de regelgeving op dezelfde manier 
interpreteren. 

Deze harmonisering verloopt via twee assen, met name die van de 
organisatie en die van de communicatie. 

Op vlak van communicatie worden maandelijkse werkvergaderingen 
georganiseerd met het team (wat sinds de invoering van 
telewerk nog belangrijker geworden is voor de werking). De 
communicatie werd geoptimaliseerd en bottom-up-communicatie 
wordt aangemoedigd. Tevens werden teambuilding-activiteiten 
georganiseerd om de samenhang binnen het team te versterken.

Meer informatie: ilse.vanhoutteghem@minsoc.fed.be
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2.1.6. Summerschool 2.0

In juni 2011 besliste het P&O-team om tijdens de maanden juli en augustus 
een Summerschool 2.0 te organiseren. Het was tegelijk de bedoeling de 
medewerkers bewust te maken voor het belang van de sociale media in de 
overheidssector en hen ermee vertrouwd te maken door hen best practices 
voor het gebruik ervan bij te brengen (inschrijving, functioneren, bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, gedragsregels voor de verschillende media, 
enz.).

Naast een algemene infosessie werden vier specifieke modules over Yammer, 
Facebook, Twitter en LinkedIn georganiseerd. Elke sessie werd gefilmd en de 
beelden werden op onze site1 ter beschikking gesteld van de andere FOD’s 
en externe firma’s die geïnteresseerd zijn in het project: http://socialsecurity.
clients.telemak.com/.

Elke module werd bijgewoond door 50 à 60 medewerkers (met inbegrip 
van de externe diensten). We kunnen dan ook onomwonden stellen dat de 
Summerschool 2.0 een succes was, ondanks het korte tijdsbestek om alles 
georganiseerd te krijgen.

Yammer
De FOD Sociale Zekerheid maakt gebruikt van Yammer, een gratis applicatie 
voor  microblogage in de vorm van een intern sociaal netwerk voor de 
onderneming. Het idee bestaat erin de sociale interactie, de samenwerking 
en de creatie van communities binnen de onderneming te bevorderen. 

In 10 maanden tijd heeft de FOD meer dan 540 gebruikers ingeschreven. Dit 
is meer dan de helft van het personeel, met de mogelijkheid om externen 
uit te nodigen.

1 Om deze video’s te bekijken, dien je gebruik te maken van een van de volgende browsers: 
Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari.
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SUMMERSCHOOL 2.O: DE SOCIALE MEDIA

SD PERSONEEL & ORGANISATIE

“Tijdens de zomervakantie 2011 hebben we voor 
het eerst een Summer School georganiseerd over 
het thema 2.0. We hebben de beide taalrollen 
een algemene infosessie over de sociale media 
aangeboden evenals vier workshops over 
LinkedIn, Twitter, Yammer en Facebook. Op die 
manier kregen de deelnemers een beter inzicht 
in de sociale media en leerden ze deze concreet 
gebruiken.

Elke workshop begon met een video waarin 
de voormalige Minister van administratieve 
vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne  
(@VincentVQ), een enthousiaste gebruiker van de 
sociale media, evenals onze Voorzitter (@fvmas), 
een collega en onze Human Heritage Developer 
 (@happy_laurence) worden opgevoerd. Eén voor 
één benadrukken zij de grote voordelen van de 
sociale media voor ambtenaren.

Mijn rol in dit project bestond erin de organisatie 
te coördineren: uiteraard alles wat te maken heeft 
met logistiek (zaal, materiaal, toegang, enz.) 
maar ook de inschrijvingen, verzamelen van het 

WE GEVEN HET WOORD AAN MARLEEN VANOVERSCHELDE (@MAR_VANO) 
VAN DE DIENST PERSONEEL & ORGANISATIE
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materiaal, zorgen voor de vertalingen enz. Het project werd midden juni 
opgestart en de eerste workshops vonden midden juli plaats. Er moest 
een werkgroep worden opgericht, de communicatie moest in goede banen 
worden geleid, enz. Een vijftiental medewerkers hebben zich hiervoor ingezet, 
waarvan sommigen zeer intensief.

Bij elke workshop waren ongeveer 
40 personen aanwezig. Telkens 
hadden we het genoegen collega’s te 
verwelkomen uit de buitendiensten 
en zelfs personen van buiten de 
FOD die via de sociale media waren 
uitgenodigd. Bovendien zijn we in dit 
kader gaan samenwerken met de 
FOD Economie: een van de communicatieverantwoordelijken (@sjdeputter) 
heeft ons geholpen bij het creëren van de presentaties voor deze opleidingen. 
De workshops duurden ongeveer anderhalf tot twee uur en werden gefilmd. 
De resultaten zijn te vinden op het internet. 

De inhoud van de cursussen werd aangereikt door een werkgroep bestaande 
uit collega’s van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Economie (alles samen 
een tiental personen). De algemene infosessie werd evenwel gegeven door 
een externe consulent die bekendheid verworven heeft als expert sociale 
media (@fredericw). De cursussen zelf waren zeer interactief: er werd 
uitvoerig ingegaan op de presentatie en alle aanwezigen namen actief deel 
(onder meer door het aanmaken van een persoonlijke account).

Ik stel vast dat de cursussen een gunstige impact gehad hebben op 
Yammer. Yammer is een samenwerkingsplatform dat wordt gebruikt door 
het personeel van de FOD. Het is een soort intern Facebook-systeem dat 
enkel toegankelijk is voor collega’s van de FOD en dient als uitwisselings- en 
communicatieforum en zelfs als platform voor projectbeheer. Het is mogelijk 
groepen te vormen of zich erbij aan te sluiten of mensen van buitenaf uit te 
nodigen om toe te treden tot internet communities beheerd door mensen van 

de FOD. Het aantal inschrijvingen op Yammer is aanzienlijk gestegen sinds de 
workshop, in het bijzonder wat betreft onze collega’s van de buitendiensten. 
We zijn erin geslaagd hen meer te bereiken en zij hebben de informatie 
verder kunnen verspreiden bij de regionale centra. Een jaar na de oprichting 

telt Yammer momenteel meer dan 
600 leden. 

We hebben vastgesteld dat collega’s 
van de FOD na de workshop 
een Twitter-account hebben 
aangemaakt, en intussen zitten 
meer dan 100 personeelsleden van 
onze FOD op Twitter.

Over Facebook werd zeer interessante informatie aangeboden voor 
personeelsleden met kinderen. Ze begrijpen nu beter hoe ze hun kind de 
juiste omkadering kunnen geven wanneer het gebruik maakt van dit sociale 
netwerk. Ik denk met name aan dat meisje dat een uitnodiging voor haar 
verjaardagsfeest op Facebook had gezet: tot grote ontsteltenis van haar 
ouders kwamen niet minder dan 2.000 “genodigden” opdagen!

LinkedIn heeft onze collega’s tot nu toe minder kunnen bekoren, hoewel het 
hier om een in hoofdzaak professioneel netwerk gaat.

De realisatie van een dergelijk project was niet eenvoudig, zeker omdat we 
voor de voorbereiding slechts een maand tijd hadden! Het doet me plezier dat 
de workshops heel wat succes gekend hebben, hoewel ze tijdens de vakantie 
plaatsvonden. Door samen te werken zijn we erin geslaagd te vernieuwen en 
heel wat zaken intern te regelen. Overigens organiseren we in 2012 opnieuw 
een Summer School met als thema “geluk op de werkvloer.”

Contact: Marleen.vanoverschelde@minsoc.fed.be

“Door samen te werken zijn we erin 
geslaagd te vernieuwen en heel wat 
zaken intern te regelen.”
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2.1.7. Vergrijzing

Zoals heel wat andere instellingen heeft de FOD Sociale Zekerheid 
te kampen met een aanzienlijke vergrijzing van het personeel (de 
komende 10 jaar zal bijna 40% van onze medewerkers met pensioen 
gaan). Houden we rekening met de steeds grotere druk op de 
personeelsbudgetten, dan betekent dit dat we in de toekomst nog 
efficiënter zullen moeten omspringen met onze grote troef: onze 
medewerkers. Dit is enkel mogelijk indien we voldoende aandacht 
hebben voor hun talenten en kennis. 

Talent+
Samen met OFO (het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) 
en drie andere federale instellingen (FOD Binnenlandse Zaken, 
FOD P&0 en RVP) heeft onze FOD het project Talent+ opgestart, dat 
gericht is op loopbaan-coaching tussen verschillende organisaties. 
In dit kader kunnen medewerkers die zich vragen stellen over hun 
beroepsloopbaan, een beroep doen op een loopbaancoach.  

In het najaar van 2011 hebben we een interne oproep gedaan om 
zich kandidaat te stellen als loopbaancoach. Acht medewerkers 
hebben zich kandidaat gesteld. Na een interne selectie en een 
verdere selectie bij het OFO bleven twee kandidaten over. In 2012 
zullen zij, tegelijk met de kandidaten van de andere drie instellingen, 
een opleiding tot loopbaancoach volgen.

Senior-junior
Ook het project Senior-junior werd midden 2011 opgestart. Dit 
project is bedoeld om de kennis die essentieel is voor de werking 
van de FOD (de zogenaamde “kritische kennis”) te organiseren en 
te bewaren.

Hierbij zullen medewerkers ondersteuning bieden bij de 
kennisoverdracht senior-junior. Dit proces bestaat uit twee stappen:

1.  een fiche opstellen van de taken en nagaan welke “kritisch” zijn; 

2. opstellen van een kennisoverdrachtplan of eventueel een 
“survival kit”.

Zo hebben een tiental begeleiders een opleiding gevolgd die werd 
aangeboden door de FOD Personeel & Organisatie en zijn ze 
begonnen met het in kaart brengen van de taken voor een eerste 
doelgroep: de personen vanaf 55 jaar die een kritische functie 
uitoefenen.

Meer informatie: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be 

2.1.8. Mobiliteitsplan

Om de drie jaar heeft de FOD de wettelijke verplichting twee zaken 
te bezorgen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

een diagnostiek van het woon-werkverkeer van de 
personeelsleden die minstens 50% van hun werktijd in de 
Finto doorbrengen (met de medewerkers die drie dagen per 
week telewerken wordt hierbij dus geen rekening gehouden);
een actieplan met bindende maatregelen om de mobiliteit in 
het gewest te verbeteren.

Ook aan de FOD Mobiliteit en Transport moet een diagnostiek woon-
werkverkeer worden bezorgd. Sinds 2011 zijn de twee diagnostieken 
(gewestelijk en federaal) op elkaar afgestemd.

De diagnostiek woon-werkverkeer en het actieplan worden 
gerealiseerd volgens een gewestelijk model. De meeste gegevens 
over de het woon-werkverkeer worden verzameld aan de hand 
van een online-enquête gericht aan de medewerkers van de FOD. 
In 2011 werd de enquête afgenomen in september en waren er 
400 deelnemers. Naast de enquêteresultaten werden ook de 
treinabonnementen, de toegang tot de parking en gegevens uit 
oude bestanden geanalyseerd. Op die manier kwam men tot een 
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volledige diagnostiek van het woon-werkverkeer voor de 735 werknemers 
van de FOD waarmee in 2011 rekening werd gehouden.

Er werd een communicatieplan opgesteld waarin de gerealiseerde acties aan 
bod komen: publicatie van de diagnostiek/het actieplan, sensibiliseringsacties, 
acties tijdens  vervuilingspieken, enz.

De eerste communicatieacties werden geprogrammeerd in februari 2012.

Meer informatie: marilyne.damme@minsoc.fed.be

Zie ook hoofdstuk 8: Leefmilieu, pagina 148.

2.1.9. ISO 26000

Al jaren is de FOD Sociale Zekerheid bekommerd om het milieu. Onze dienst 
hecht zeer veel belang aan de ontwikkeling van een duurzaam beheer van 
zijn management en zijn relaties met interne en externe partners. Sinds 2011 
neemt de FOD (samen met de POD Duurzame Ontwikkeling, de FOD Economie 
en de FOD Financiën) deel aan een proefproject over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO), met als uitgangspunt de internationale 
ISO 26000-richtlijn (verschenen in november 2010). 

Deze richtlijn helpt organisaties de maatschappelijke verantwoordelijkheden 
vast te leggen, een MVO-beleid uit te werken en in te voeren, de stakeholders 
te bepalen en ze bij de organisatie te betrekken enz., met als doel de resultaten 
inzake MVO te verbeteren en erover te communiceren. De FOD’s zullen de 
ISO 26000-norm bij hun beleid en organisatie toepassen. Tevens zal een 
duurzaamheidsovereenkomst worden opgesteld volgens de GRI-norm 
(Global Reporting Initiative). Deze norm wordt beschouwd als een algemeen 
aanvaard rapportagesysteem voor de economische, milieugebonden en 
maatschappelijke resultaten van een organisatie.

Sinds september 2011 heeft het P&0-team, dat direct betrokken is bij het hele 
sociale luik van deze norm en erop toeziet dat alle collega’s de waarden van 

de FOD toepassen, beslist een actieve rol te spelen in dit project en samen 
met de Diensten van de Voorzitter de leiding op zich te nemen. 

Via de interne sociale netwerken van de organisatie werd een multidisciplinair 
team samengesteld waarin de inspanningen op het vlak van opleiding inzake 
MVO bij de FOD worden gebundeld. Dit team is opgedeeld in werkgroepen, 
werkt actief mee aan de screening van de organisatie volgens de principes 
van de norm en stelde het eerste MVO-verslag op volgens de GRI-norm. 

Meer informatie: laurence.vanhee@minsoc.fed.be en 
Liesbeth.maho@minsoc.fed.be

Zie ook het interview met beide collega’s op pagina 150.
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2.1.10. Leiderschap

Een belangrijk thema voor het P&O-team is de ontwikkeling 
van leiderschapsvaardigheden. Hierbij is het de bedoeling de 
teamverantwoordelijken zo goed mogelijk te ondersteunen en omkadering 
te bieden binnen de werkcontext die eigen is aan onze FOD (dynamic office, 
telewerk, …), maar ook met betrekking tot de nieuwe rol die ze kunnen spelen 
bij talentontwikkeling en kennisoverdracht.

1. Managementcafé
Eén van de initiatieven in het kader van het leiderschap-programma is het 
“Managementcafé”, waarbij de managementteams van de FOD samenkomen 
om het te hebben over thema’s in verband met leiderschap. 

In 2011 werden twee Managementcafés georganiseerd. De thema’s waren 
“De kracht van onze talenten” en “geïnspireerd/inspirerend management”. 
Er kwamen ongeveer vijftig collega’s opdagen. 

2. Leiding geven in een veranderde werkomgeving 
Het ontwikkelingstraject “Leiding geven in een veranderde werkomgeving” 
werd in 2010 uitgestippeld om onze teamverantwoordelijken ondersteuning te 
bieden in hun nieuw werkkader (telewerk, dynamic office, afschaffen prikklok, 
enz.).

Tot in juni 2011 volgden vier testgroepen van de DG Personen met een handicap 
gedurende één jaar een parcours waarvan ze in functie van hun specifieke 
behoeften verder zullen evolueren naar resultaatgerichtheid, feedback op 
afstand en de ontwikkeling van het team. 

Vanaf juli 2011 vonden interne intervisies plaats met de vier groepen.  

Eind 2011 werd een overheidsopdracht uitgeschreven om dit opleidingstraject 
in 2012 verder te organiseren.

Meer informatie: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be

2.2. Ons personeel in cijfers

A. Statuut – taalrol – niveau - geslacht
Op 31 december 2011 telt de FOD Sociale Zekerheid 1.188 medewerkers, 
waaronder 238 contractuelen en 950 statutairen. 
587 personeelsleden zijn Franstalig (49,41%), 601 Nederlandstalig (50,59%).
331 collega’s behoren tot niveau A, 319 tot niveau B, 392 tot niveau C en 146 
tot niveau D.
Onze FOD stelt 696 vrouwen (58,59%) en 492 mannen (41,41%) tewerk.

B. Arbeidstijd
73,32% van onze medewerkers werkt voltijds; 15,99% werkt 4/5.

C. Leeftijd
De meeste medewerkers (406 personen of 34,18%) zijn tussen 50 en 59 jaar 
oud. Ongeveer 71,72% van onze medewerkers zijn ouder dan 40. De volledige 
leeftijdspiramide ziet er als volgt uit:

Leeftijdscategorie Aantal personen Percentage

<25 2 0,17%

>=60 82 6,90%

25-29 73 6,14%

30-39 261 21,97%

40-49 364 30,64%

50-59 406 34,18%

Totaal 1188 100,00%
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D. Spreiding per Directie-generaal (DG) of Stafdienst (SD)
De onderstaande tabel geeft het aantal medewerkers weer per 
directie-generaal (DG) of stafdienst (SD). Hieruit blijkt dat de DG 
Personen met een handicap en de DG Sociale Inspectie de meeste 
medewerkers tellen (respectievelijk 34,85 en 26,01%).

2.3. Telewerk

Op 31 december 2011 telde onze FOD 560 telewerkers. 55 daarvan 
begonnen met telewerk in de loop van 2011. Uit de onderstaande 
tabel blijkt dat de meeste telewerkers die in 2011 met telewerk 
begonnen zijn, vrouwen zijn (61,82%) en tot niveau C behoren 
(49,09%). 47,27% van deze telewerkers werken één dag per week 
thuis.

Aantal nieuwe telewerkers in 2011

Geslacht Totaal

V 34 61,82%

M 21 38,18%

Totaal 55 100,00%

Aantal nieuwe telewerkers in 2011

Categorie Totaal

Contractueel 5 9,09%

Statutair 50 90,91%

Totaal 55 100,00%

DIENSTEN
Aantal 

personen
Percentage

DG Beleidsondersteuning 56 4,71%

DG Personen met een 
handicap

414 34,85%

SD ICT (zonder Smals) 48 4,04%

DG Zelfstandigen 116 9,76%

DG Sociale Inspectie 309 26,01%

SD P&O 49 4,12%

DG Sociaal Beleid 62 5,22%

DG Oorlogsslachtoffers 26 2,19%

Diensten van de Voorzitter 33 2,78%

SD B&BC 21 1,77%

SD Logistiek 54 4,55%

Totaal 1188 100,00%
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Instroom statutairen

Categorie Niveau

A

B

C

D

Totaal

Instroom contractuelen

Categorie Niveau

A

B

C

D

Totaal

2.4. Personeelsbeweging

In 2011 verwelkomde onze FOD 14 statutaire en acht contractuele medewerkers. 
De volgende tabel licht deze cijfers toe:

Taalrol

FR NL Totaal

3 0 3

2 5 7

2 2 4

0 0 0

7 7 14

Taalrol

FR NL Totaal

0 1 1

1 2 3

2 1 3

1 0 1

4 4 8

Aantal nieuwe telewerkers in 2011

Taalrol Totaal

FR 26 47,27%

NL 29 52,73%

Totaal 55 100,00%

Aantal nieuwe telewerkers in 2011

Aantal dagen 
telewerk per week

Totaal

1 26 47,27%

2 17 30,91%

3 12 21,82%

Totaal 55 100,00%

Aantal nieuwe telewerkers in 2011

Niveau Totaal

A 18 32,73%

B 7 12,73%

C 27 49,09%

D 3 5,45%

Totaal 55 100,00%
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Uitstroom statutairen

Categorie Niveau

A

B

C

D

Totaal

Uitstroom contractuelen

Categorie Niveau

A

B

C

D

Totaal

Taalrol

FR NL Totaal

5 3 8

3 2 5

6 6 12

7 3 10

21 14 35

Taalrol

FR NL Totaal

4 2 6

1 3 4

2 4 6

3 3 6

10 12 22

Daarnaast hebben ook een aantal personeelsleden de FOD verlaten: 
35 statutairen en 22 contractuelen. De volgende tabel licht deze 
cijfers toe:

2.5. Opleidingen

In 2011 volgden de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid allen 
samen 912,5 dagen opleiding. De Franstalige medewerkers hebben 
een hoger aantal opleidingsdagen gevolgd dan hun Nederlandstalige 
collega’s. Bovendien zijn het steeds de externe opleidingen die het 
meest worden gevolgd.

Aantal dagen opleiding

Taalrol 2010 2011

FR 622,00 535

NL 378,00 377,5

Totaal 1000,00 912,5
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Interne / Externe opleidingen in %

Taalrol 2010 2011

Intern Extern Totaal Intern Extern Totaal

FR 9,75% 52,45% 62,20% 5,53 % 53,10 % 58.63 %

NL 6,35% 31,45% 37,80% 0,66 % 40,71 % 41,37 %

TOTAAL 16,10% 83,90% 100,00% 6,19 % 93,81 % 100,00 %

Aantal opleidingsdagen in 2011 per onderwerp (interne en externe opleidingen)

Onderwerp Intern Extern Totaal

Bureautica 0 165,5 165,5

Communicatie (persoonlijke effectiviteit) 0 83,5 83,5

Economie-budget-financiën 0 54 54

ICT (Informatica) 0 3 3

Moedertaal 0 7 7

Talen 55,5 204,5 260

Management 1 69,5 70,5

Administratie en recht 0 155 155

Beroepstechnieken 0 114 114

Duurzame ontwikkeling & leefmilieu 0 0 0

Totaal 56,5 856 912,5

Werpen we een blik op het soort opleiding, dan merken we dat de belangrijkste ontwikkelingsassen te maken hebben met taalbeheersing, de bureauomgeving 
en de vakgebonden vaardigheden van onze medewerkers (recht, administratie, economie,…).



121

2.6. Relatie met de vakorganisaties

A. Basisoverlegcomité
In 2011 vonden tussen de FOD en de syndicale organisaties zes 
overlegvergaderingen plaats rond materies die gevolgen hebben 
voor het personeel van de FOD (personeelsplan, arbeidsduur, 
werktijdregeling, werkomgeving, telewerk, enz.).

B. BOC-PBW
In 2011 waren er negen vergaderingen van dit Basisoverlegcomité, 
een overlegplatform met de syndicale organisaties van onze FOD 
voor preventie en bescherming van de medewerkers op de werkvloer.

C. Sectorcomités XIII en XX
Het Sectorcomité XIII kwam in 2011 één keer samen om te overleggen 
over Fedasil. 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 basisregelingen van het 
administratief statuut en de bezoldigingsregeling.

In 2011 vonden twee vergaderingen plaats van het Sectorcomité 
“Openbare Instellingen van sociale zekerheid”. Dit comité betreft 
onder meer de RVP, de RSZ, het RIZIV, de RVA, de RJV en de RKW. 
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FINANCIËNO3
3.1. Consolidering en vernieuwen

3.1.1. Consolidering van nieuwe processen binnen 
Fedcom

2011 was het jaar van de uitvoerende financiële processen. In 2010 trad de FOD 
met de lancering van Fedcom binnen in het tijdperk van het digitale beheer 
van de budgettaire processen. 

In 2011 werd deze mutatie binnen de organisatie voortgezet:

er werd een aangepast monitoringsysteem (Balanced Scorecard) 
ingevoerd voor de opvolging van de financiële processen;
de aangepaste processen werden onder de loep genomen door interne 
en externe experts om de risicoanalyse op punt te stellen;
Voor het eerst werd de afsluiting van een boekhoudjaar in het stelsel 
van algemene dubbele boekhouding voor alle diensten van onze FOD 
begeleid.
de informatiedoorstroming naar andere diensten over het gebruik van 
het Fedcom-systeem werd op punt gesteld.

3.1.2. Meer aandacht voor advies en dienstverlening 

De interactie tussen de stafdienst B&BC (Budget en Beheerscontrole) en de 
andere diensten moet gebeuren op basis van gemeenschappelijke en niet op 
basis van tegengestelde belangen, zonder evenwel de controleopdracht van 
B&BC uit het oog te verliezen.

Zo werden de volgende initiatieven genomen:

De vernieuwing van de interne formulieren en de betere beschikbaarheid 
ervan op het intranet heeft de toegang tot B&BC voor de andere diensten 
en individuele medewerkers verbeterd en vergemakkelijkt.
Voor de budgettaire correspondenten en andere geïnteresseerden 
van de DG’s en stafdiensten werden in 2011 een aantal opleidingen 
georganiseerd over de budgettaire processen binnen de FOD. Dit initiatief 
zal op regelmatige basis worden herhaald.

3.1.3. Telewerk 

De introductie van telewerk werd zowel inhoudelijk als organisatorisch  
ondersteund. Alle medewerkers die dit wensen, kunnen telewerken. In 
2010 was telewerk bij de stafdienst B&BC nog de uitzondering. Dankzij de 
geleidelijke verdere digitalisering van onze activiteiten (zie verder), is het in 
2011 de norm geworden.

3.1.4. Uitvoering van de begroting: snel, fair en 
klantvriendelijk handelen

De uitvoering van de begroting is in hoofdzaak gebaseerd op twee processen: 
vastleggingen en betalingen. Deze processen maken deel uit van een strikt 
wettelijk en reglementair kader. De stafdienst heeft hiervoor de volgende 
doelstellingen vastgelegd: 

Wij willen snel handelen.
Zowel uit onze eigen prestatie-indicatoren als uit de gegevens van de 
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FOD B&BC blijkt dat de FOD Sociale Zekerheid de facturen tijdig betaalt. 
Voor de behandelingstermijn van de vastleggingsdossiers evalueren wij 
onze prestaties maandelijks door middel van de data van de balanced 
scorecard.
Wij willen fair te werk gaan.
Fair te werk gaan betekent meer dan correct handelen en toezien op 
de controles. Uiteraard willen wij ons houden aan het wettelijke kader 
en de nodige controles uitvoeren. Daarnaast willen we onze interne en 
externe partners echter ook het gevoel geven dat we hun dossiers en 
aanvragen billijk ter harte nemen.
Wij willen klantvriendelijk te werk gaan. 
Onze interne en externe partners zijn geen “noodzakelijk kwaad”. Ze zijn 
de belangrijkste bestaansreden van onze stafdienst.

3.1.5. Digitalisering

Na de lancering van Fedcom in 2010 is het project Digitalisering het 
voornaamste  innovatieproject van de stafdienst B&CG. Het is onze ambitie 
om alle voorbereidende stromen van de budgettaire processen (voornamelijk 
vastleggingen en betalingen) te digitaliseren.

We maken hier een onderscheid tussen een voorlopige en definitieve fase:

De voorlopige fase werd opgestart in 2011 met de dienst ICT, Logistiek 
en de DG Personen met een Handicap. Via scanning en toewijzing via 
email en gemeenschappelijke opslag worden de vastleggingsdossiers 
maximaal digitaal behandeld.  In 2012 zullen alle vastleggingsdossiers 
digitaal afgehandeld worden.
Definitieve fase: de stafdienst ICT werkt in samenwerking met de 
stafdienst B&B aan een specifiek “Document Management”-systeem 
om een volledig digitale flow van documenten in de vastleggings- en 
vereffeningsprocessen mogelijk te maken. Wanneer dit systeem wordt 
opgestart, zal in de loop van 2012 worden bepaald.

3.1.6. Organisatiebeheer: de toekomst van onze 
stafdienst

In de tweede B van onze dienst, de B van Beheerscontrole, ligt een belangrijk 
deel van de toekomst en de verdere ontwikkeling van de stafdienst B&B vervat: 
In 2011 werkten we op dit vlak intern binnen de stafdienst en als facilitator 
voor de volledige organisatie.

Beheersing van de processen binnen de stafdienst:

De cel Interne Controle van de Vastleggingen kreeg maximale autonomie 
en werd in het organogram rechtstreeks onder de directeur geplaatst.
De processen werden in hun aangepaste vorm na de introductie van 
Fedcom opnieuw geïnventariseerd (‘process mapping’). Dit gebeurde 
met de inzet van een externe consultant.
Op basis van deze process mapping werd een risicoanalyse van het 
vernieuwde vastleggings- en vereffeningsproces opgestart.



124

3.2. Kerncijfers van onze FOD

In 2011 bedroegen de kredieten voor personeels- en werkingskosten in totaal   103.248.000 euro.

Uitgavenposten Kredieten 2011 (x 1000 € ) Kredieten 2010 (x 1000 €)

Personeelsmiddelen beleidscellen 8.050 8.500

Werkingsmiddelen beleidscellen 2.906 3.203

Personeelsmiddelen FOD 59.025 62.687

Werkingsmiddelen FOD 33.267 34.744

Totale kosten werking en personeel 103.248 109.134
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Uitgavenposten Kredieten 2011 (x 1.000 euro) Kredieten 2010 (x 1.000 euro)

Subsidies voor het statuut der zelfstandigen 1.316.997 1.263.036

Dotatie ter verzekering van het financiële evenwicht 
en de continuïteit van de betalingen, stelsel 
Zelfstandigen.

111.960 255.238

Tegemoetkomingen personen met een handicap 1.795.284 1.772.349

Globale Rijkstoelage voor de RSZ 
(Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid)

6.047.241 5.799.467

Dotatie ter verzekering van het financiële evenwicht 
en de continuïteit van de betalingen, stelsel 
Werknemers

1.007.640 2.297.142

Toelage voor de DOSZ 
(Dienst voor de overzeese sociale zekerheid)

294.585 309.899

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 450.151 435.606

Subsidie voor het IV-NIOOO 
(Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut 
voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 
Oorlogsslachtoffers)

35.560 39.202

Burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-45 32.314 33.599

Totaal subsidies en tegemoetkomingen 11.091.732 12.205.538

3.3. Subsidies, toelagen, tegemoetkomingen

Het budget van de FOD Sociale Zekerheid bedraagt meer dan 11 miljard euro. Onderstaande tabel toont de grootste uitgavenposten en 
vergelijkt de kredieten met die van 2010.

Contact: Dries.gellynck@minsoc.fed.be
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DE DRIE PIJLERS VAN BUDGET 
EN BEHEERSCONTROLE

SD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

“Wat onze activiteiten in 2011 betreft, zou ik de 
nadruk willen leggen op drie pijlers:

 - de toenemende digitalisering van onze 
procedures;
- de beklemtoning van de “klantgerichtheid” 
in onze opdrachten;
- de betekenis die we toekennen aan 
“beheerscontrole”.

1ste pijler: de digitalisering van onze 
procedures. 
Dit was onze grote prioriteit na de installatie 
van Fedcom (het nieuwe federale systeem voor 
het beheer van de boekhouding) in 2010. In 2011 
hebben we werk gemaakt van de digitalisering 
van onze workflows. Er moeten tal van procedures 
worden gevolgd alvorens een beslissing kan 
worden genomen voor een vastlegging of een 
betaling. Zo wordt een toekomende factuur 
ingeschreven, gecontroleerd, naar de juiste 

WE GEVEN HET WOORD AAN RENAAT SCHROOTEN, VERANTWOORDELIJKE 
VAN DE DIENST BUDGET & BEHEERSCONTROLE (B&B)
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afdeling gestuurd, goedgekeurd, enz. Al deze procedures, die vroeger 
op papier gebeurden, zijn we nu aan het digitaliseren.

2de pijler: klantgerichtheid.
Het gaat hier zowel om onze interne als onze externe klanten. Onze 
dienst wordt gecontacteerd door honderden partners (ambtenaren, 
diensten, …) en leveranciers. In totaal passeerde bij onze FOD in 2011 
een bedrag van bijna 12 miljard euro. We hebben onze Balanced Scorecard 
en de parameters voor een efficiënte monitoring van onze activiteiten 
dan ook geherformuleerd. Eén 
van de directe gevolgen hiervan 
is een verbetering van onze 
uitvoeringstermijnen. 

De nadruk op de klantgerichtheid 
komt er dankzij een volgehouden 
inspanning. In het verleden heb 
ik het gevoel gehad dat de Dienst 
te veel werd gezien als een soort 
“interne politie”. Uiteraard heeft 
onze taak te maken met “controle” en “monitoring”. Wij willen hieraan 
echter ook een adviserende dimensie toevoegen en de klant doorheen 
de procedure begeleiden. Hiermee wil ik niet beweren dat we onze 
toezichthoudende functie momenteel minimaliseren; we voegen er 
gewoon een adviserende functie aan toe.

3de pijler: beheerscontrole
In het verleden hebben we hierover weinig gepraat. We hadden het enkel 
over de “dienst Budget”. Beheerscontrole is echter zeer belangrijk 
geworden, en wel om twee redenen. Ten  eerste omdat er wettelijke 
verplichtingen zijn die bepalen dat we de financiële gegevens en het 
beheer van de organisatie meer zouden controleren. En ten tweede omdat 
we intern steeds veeleisender worden wat de efficiëntie van de processen 
betreft.”

Komt de noodzaak van de “interne beheerscontrole” er niet in eerste 
instantie door de crisis?
“Absoluut. Door de economische crisis wordt dit nog belangrijker! De 
beheerscontrole waarover we het hier hebben heeft alles te maken met 
het organisatiebeheer.  Wij willen dus ertoe bijdragen dat de doelstellingen 
van de FOD zo efficiënt mogelijk en met zo weinig mogelijk financiële 
middelen worden gehaald.” 

Hebben jullie problemen ondervonden door de regering van lopende 
zaken?
“Jawel, de situatie heeft ons werk 
op twee manieren bemoeilijkt. 
Enerzijds was er geen “klassiek” 
budget dat na onderhandelingen 
met de regering was vastgelegd. 
Bij lopende zaken beschikt men 
enkel over voorlopige budgetten. 
Anderzijds zijn de procedures 
om een uitgave goed te keuren 
onder lopende zaken complexer 

en zwaarder dan in een normale situatie.”

Hebben jullie contact met andere FOD’s?
Eén keer per maand vindt het forum van de chefs Budget plaats. Daar 
stel ik vast dat iedereen met dezelfde problemen te maken krijgt en 
voor de komende jaren gelijkaardige doelstellingen vooropstelt. Er zijn 
misschien verschillen wat de concrete invulling betreft, maar de filosofie 
is steeds dezelfde.”

Contact: Renaat.schrooten@minsoc.fed.be

“Wij willen ertoe bijdragen dat 
de doelstellingen van de FOD zo 
efficiënt mogelijk en met zo weinig 
mogelijk financiële middelen worden 
gehaald.”
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FACILITY MANAGEMENTO4
4.1. Aankoop van een frankeermachine

Hoewel iedereen verwacht had dat het gebruik van e-mail zou resulteren 
in een vermindering van de verzendingen, bleek jaar na jaar het tegendeel. 
De hoeveelheden uitgaande post bleven toenemen en bracht jaarlijks een 
stijgende uitgave met zich mee.

Hoewel Bpost ook binnen zijn werkomgeving vele inspanningen leverde om 
tal van producten aan de klant te verkopen, moest Logistiek toch vaststellen 
dat op het niveau van facturatie de correctheid te wensen over liet.

De laatste jaren hield één medewerkster op Logistiek naast haar courante 
taken van verzending zich specifiek bezig met deze rubriek om op basis van 
onze gegevens de facturatie te corrigeren en correcte uitgaven te betalen.

Laat ons zeggen dat Bpost wat de facturatie betreft geen extra inspanningen 
deed tegenover de klant, hetgeen Logistiek ertoe aanzette om zelf ondernemend 
te zijn.

Om de werkomgeving te optimaliseren, werd ervoor gekozen zowel de postkamer 
intern aan de actuele behoeften aan te passen als een frankeermachine aan 
te kopen.

Bijgevolg werkt onze FOD nog met drie systemen. Voor de buitendiensten waar 
een contract voor “Afhaling aan huis”  bestaat, blijft de briefwisseling onder 
UV-RD; ook kan verder gebruikt gemaakt worden van het E-shop-systeem. 
Enkel in de Finto wordt voortaan gebruik gemaakt van de frankeermachine 
voor de uitgaande briefwisseling.
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Dit is ook de reden waarom de oude enveloppes nu overkleefd zijn 
met een etiket. Zo springen we duurzaam om met onze oude stock.

4.2. Modernisering Zen-ruimte 
verdieping -2

Naar analogie met de vergaderruimte op +2 werd reeds in 2011 
goed nagedacht over hoe we de vrijgekomen ruimtes van de 
bibliotheek efficiënter konden gebruiken op -2. De vergrijzing van 
onze medewerkers heeft tot gevolg dat er regelmatig een lokaal 
wordt gereserveerd door collega’s die met pensioen gaan en een 
afscheidsfeestje willen geven. Omdat de gemeenschappelijke 
ruimte van de Pacheco-zaal niet makkelijk te reserveren is, dienden 
vele mensen zich aan om de ruimte naast de Zen-zaal hiervoor 
te gebruiken. De DYNO-werkgroep heeft met dit alles rekening 
gehouden om tijdens de eerste helft van 2012 een moderne 
conferentieruimte en een zaal voor recepties in te richten.

4.3. Bio-Evenwicht in de Finto

De tijd gaat snel: de FOD is intussen al drie jaar gehuisvest in de 
Finance Tower (Finto). In die tijd kreeg Logistiek ontelbare klachten 
van het personeel over onder meer prikkelende ogen, kriebelhoest, 
een droge keel en hinderlijke geuren (ondanks de inspanningen van 
de onderhoudsploeg).  Sommige collega’s wijzen het tapijt aan als 
boosdoener van hun allergische reacties, anderen menen dan weer 
dat de airconditioning de bron is van hun ongemakken.

Gezien het open karakter en het niet-persoonlijke gebruik 
van kantoren en ICT- apparatuur spelen netheid, veiligheid en 
gezondheid een cruciale rol voor alle  werknemers. 

Daarnaast ligt de nadruk in onze algemene bedrijfscultuur op 
beleving en duurzaamheid. 

Om aan al deze punten de nodige aandacht te schenken, heeft de 
dienst Logistiek in 2011 een lastenboek uitgeschreven voor het 
aanbieden en bewaken van een positief Bio-Evenwicht in onze 
werkomgeving.

Een firma volgt de status van het biologische evenwicht op, stuurt 
bij waar nodig en waarborgt een gunstig microbiologisch resultaat 
in heel het gebouw. 

Een aantal stalen  werden al afgenomen in 2011 maar de echte 
resultaten worden verwacht tijdens het eerste kwartaal van 2012. 
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9.5OO ARTIKELS GEÏNVENTARISEERD!

SD LOGISTIEK

“Ons hoofdproject in 2011 was de inventarisering 
van het patrimonium zowel in de Finto als in al 
onze regionale centra. Aangezien dit een enorme 
onderneming was, hebben we het gespreid over 
het hele jaar.

We zijn hierbij uitgegaan van de oude inventaris. 
We beschikten immers al over een document 
waarin alles per gebouw, per verdieping en 
per lokaal opgelijst staat. Die oude inventaris 

WE GEVEN HET WOORD AAN MARIO DI NOLFO, VERANTWOORDELIJKE VOOR 
DE AANKOPEN EN HET BEHEER VAN DE VOORRADEN BIJ DE DIENST LOGISTIEK
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hebben we aangevuld en gecorrigeerd. Daarnaast hebben we in kaart 
gebracht welke stukken intussen verdwenen zijn (zoals het meubilair dat 
bij de verhuizing in 2009 aan de 
medewerkers van de FOD werd 
verkocht met de instemming van 
de administratie van de domeinen).

We hebben het hier niet over het 
informaticamateriaal maar over 
het meubilair, namelijk de bureaus, 
de tafels, het medisch materiaal, 
de stoelen, lampen, uurwerken, 
kapstokken enz. Ook alle elektrische apparaten (zoals vaatwasmachines) 
en gereedschap (ladders e.d.) worden geïnventariseerd. 

In feite zou een dergelijke inventarisering jaarlijks moeten gebeuren. 
Wegens personeelstekort hadden we dit echter niet meer gedaan sinds 
2009. In 2011 bestond ons team uit vijf personen. Een inventarisering werd 
echt noodzakelijk: wanneer we meubilair wilden kopen begon de Inspecteur 
van financiën immers te morren en vroeg hij ons waarom we nieuwe zaken 
wilden aanschaffen terwijl we nog geen inventaris hadden van de bestaande 
bezittingen.

Daarnaast zijn we de kleine economaten gaan bevoorraden, wat de taak 
van onze “correspondenten logistiek” bij de verschillende diensten in 
de Finto verlicht heeft. Deze bevoorrading komt overigens een correcte 
inventarisering ten goede, want zo weten we wat waar geleverd werd. Ook 
voor het proper maken van de koffiemachines heeft de dienst Logistiek 
gezorgd.

Om je een idee te geven van onze inventaris: onze inventaris bevat ongeveer 
9.500 artikelcodes, wat betekent dat we 9.500 verschillende soorten 
objecten in ons bezit hebben! Het kan gaan om bv. een specifiek type van 
tafel (afmetingen, materiaal, kleur, enz.). 

Afhankelijk van het gebouw hielden zich één of meerdere personen bezig 
met de inventarisering. In het gebouw van de DG Oorlogsslachtoffers, waar 

men kilometers archief bewaart op 
honderden rekken, waren dat er 
vier of vijf! De volledige inventaris 
die op het terrein werd opgesteld, 
werd vervolgens in een databank 
ingevoerd (waardoor gegevens bv. 
kunnen worden gegroepeerd per 
artikeltype of locatie). 

Vanaf nu willen we deze 
inventarisering jaarlijks uitvoeren. De volgende keer zullen we een 
barcodelezer gebruiken, waardoor de transcriptie van gegevens automatisch 
zal gebeuren.”

Contact: Mario.dinolfo@minsoc.fed.be

“Elk specifiek type van tafel (met 
bepaalde afmetingen, materiaal, 
kleur, enz.) heeft zijn eigen 
artikelcode.” 
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TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN O5

5.1. Structuur van de “business unit” van 
de dienst ICT

5.1.1. Onderzoek, advies, opportuniteits- en 
haalbaarheidsstudies betreffende ICT-diensten 
en –oplossingen

Om vanaf het begin rekening te houden met alle vragen van de Directie-
generaals (DG’s)/stafdiensten (SD’s), realiseert de dienst ICT samen met hen 
analyses en evaluaties:

Uitwerken van opportuniteitsstudies en van studies om oplossingen 
te zoeken, op basis van een idee, om een licht te werpen op de 
mogelijke voordelen, rekening houdend met impact, risico’s, kosten en 
opleveringstermijnen evenals een architectuur;
Uitwerken van haalbaarheidsstudies en “proofs of concept” op basis 
van de vastgestelde behoeften, om scenario’s voor oplossingen voor te 
stellen.

5.1.2. Uitwerking van ICT-diensten en oplossingen 
op maat van de DG/SD

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de proofs of concept in 
samenwerking met de DG/SD, stelt de dienst ICT oplossingen en diensten 

ter beschikking aangepast aan het domein in kwestie, rekening houdend met 
de beoogde rationalisering van de FOD. 

De dienst ICT geeft daarbij de voorkeur aan aangekochte of herbruikbare 
oplossingen (of onderdelen ervan) en die te parametriseren, te configureren, 
te integreren en bepaalde onderdelen op maat te ontwikkelen. 

De dienst heeft bij een aantal van zijn ontwikkelingen de “soepele” aanpak 
ingevoerd. 

Deze ‘soepele’ aanpak is zeer geschikt voor onze omgeving, de evolutie en de 
noden en in het bijzonder aan de economische realiteit. Dit houdt in dat we te 
werk gaan volgens opeenvolgende herhalingen (de middelen en de termijn 
liggen vast voor elke herhaling, terwijl de functionaliteiten die bij elke herhaling 
moeten worden uitgewerkt, verschillen in functie van de precieze behoeften).

5.1.3. Ondersteuning van aan de DG’s/SD’s 
aangeboden ICT-oplossingen en –diensten

De beschikbaarheid en de continuïteit van de aangeboden ICT-diensten en 
-oplossingen en de onderliggende infrastructuur dienen gewaarborgd te 
worden.
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5.1.4. Hulp en opleiding voor de gebruikers 
van de ICT-oplossingen 

In essentie bestaat deze activiteit uit twee luiken: 

Hulp en opleiding betreffende het gebruik van de ICT-oplossingen;
Oplossen van incidenten in verband met ICT-oplossingen.

5.2. Een aantal indicatoren

5.2.1. Onderzoeken en studies gerealiseerd in 2011

In 2011 werden vijf studies die voorzien waren in de Bestuursovereenkomst 
gerealiseerd en goedgekeurd:

1.  Studie met het oog op de aanschaf van een Cockpit-beheerstool voor 
de DG Sociale Inspectie;
2.  Voorbereidende studie voor het datamining-platform voor de DG Sociale 
Inspectie in het kader van de opsporing van fraude: proof of concept en 
evaluatie van de demonstraties door mogelijke leveranciers;
3.  Studie van de evolutie van Dispensa, een beheersysteem voor de 
vrijstellingen van sociale bijdragen voor de zelfstandigen;
4.  Studie van een oplossing voor de digitalisering van het facturatieproces 
bij de DG Budget en beheerscontrole;
5.  Studie over de vervanging van het tijdsbeheersysteem voor de SD 
Personeel en organisatie.

Contact: M.Misko@minsoc.fed.be

5.2.2. Ontwikkeling van ICT-diensten en oplossingen

In 2011 werkte de dienst ICT aan 22 projecten die deel uitmaken van de 
Bestuursovereenkomst:

3 van deze projecten zijn succesvol afgerond;
19 zijn nog in uitvoering en 10 daarvan hebben reeds een eerste resultaat 
opgeleverd (waaronder 5 studies);
Bij deze 19 projecten zijn er 6 waarvan de scope in de loop van het proces 
werd aangepast; 7 hebben vertraging opgelopen die voornamelijk te 
wijten is aan de complexiteit van de interacties tussen de betrokken 
partijen (ICT, DG/SD, externe firma’s).

Daarnaast behandelde de dienst ICT ook 78 van 96 aanvragen die in de loop 
van 2011 werden geregistreerd. 64 daarvan zijn afgerond; 14 zijn nog in 
behandeling.

Het gaat in hoofdzaak om aanvragen voor:

materiaal of applicaties die niet standaard zijn en waarvoor een 
voorafgaande analyse nodig is;
middelen voor meer aansluitmogelijkheden, mobiliteit, samenwerking; 
continuïteit wat betreft dienstverlening en veiligheid;
advies, informatie en technologische marktopvolging;
een verbetering van de dienstverlening;
een vereenvoudiging van het informatiebeheer: uitwisseling, 
bekendmaking of publicatie van informatie.
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5.2.3. Ondersteuning van ICT-oplossingen

a) Beschikbaarheid van de ICT-oplossingen
Dit wordt gemeten aan de hand van de beschikbaarheid:

van de informatiesystemen: in 2011 waren twee 
informatiesystemen twee of drie keer niet beschikbaar. De 
beschikbaarheidsgraad bleef evenwel steeds hoger dan 99%. 
De beschikbaarheid van de diensten bedroeg 100%, behalve 
de berichtendienst (99%);
van het micro-informaticamateriaal (vaste en draagbare pc’s, 
netwerk- en stand alone-printers): beschikbaarheidsgraad 
van 96,1%.

b) Continuïteit van de ICT-oplossingen
Deze wordt in eerste instantie verzekerd door de back-up van de 
servers die de grote informatiesystemen ondersteunen. Voor alle 
servers bestemd voor de informatiesystemen van de klanten-DG’s 
en voor de mailservers werd een maximale continuïteit gehaald. 
Voor de bureautica-servers halen we 99,5%. 

5.2.4. Oplossing voor problemen van 
de gebruikers

91,3% van de problemen (met betrekking tot informaticatools, email 
en toegangsbeheer / paswoorden) werd onmiddellijk opgelost. 
Het aantal oproepen dat niet binnen de maand wordt afgehandeld 
bedroeg 43,5%.

5.3. Grote projecten uitgevoerd
in 2011

De dienst ICT heeft met de DG’s/SD’s samengewerkt om hen te 
ondersteunen bij de vier strategische missies van de FOD.

5.3.1. Kwaliteitsvolle ondersteuning bij de 
uitwerking en voorbereiding van het sociaal 
beleid

De dienst ICT heeft verschillende samenwerkingsomgevingen 
geconfigureerd voor de DG Beleidsondersteuning opdat deze 
efficiënt zou kunnen samenwerken met de externe partners.

ICT heeft de applicaties Mimosis en Midas (microsimulatiemodel 
ontwikkeld door het Federaal Planbureau) geïntegreerd in het 
netwerk van de FOD.

5.3.2. Snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening 
rechtstreeks voor de gebruiker

Samen met de DG Personen met een handicap heeft de dienst ICT: 

de werking van het Contact center, dat in rechtstreeks contact 
staat met de burger,  helpen verbeteren.
de systemen voor de verbetering van de business-processen 
van de DG’s/SD’s mee geanalyseerd en ontwikkeld:

-  analyse van de evolutie van het systeem voor het 
beheer van de individuele dossiers van personen met 
een handicap; 
- ontwikkeling van een systeem om het proces voor het 
beheer van de medische dossiers van personen met 
een handicap te verbeteren;
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- verbetering van het dossierbeheer voor burgerlijke oorlogs-
slachtoffers.

actief deelgenomen aan de administratieve vereenvoudiging om het 
nemen van beslissingen vlotter te laten verlopen door de ontwikkeling 
van informatiestromen tussen de actoren van de sociale zekerheid en 
andere instanties zoals de FOD Financiën (TAXI-AS, EiEiw, New Dispensa).

5.3.3. Kwaliteitsvolle ondersteuning van de strijd 
tegen de sociale fraude

De dienst ICT heeft:

cockpit-instrumenten ontwikkeld voor het operationeel beheer van de 
DG Sociale Inspectie;
een proof of concept voor Datamining gerealiseerd om fraudeschema’s 
op te sporen en op die manier meer te recupereren, gerichter te werk 
te gaan, onnodige onderzoeken te voorkomen.

Bovendien heeft de dienst bijgedragen tot de toename van het aantal 
informatiesectoren om de onderzoeksmogelijkheden uit te breiden (FAT).

Ten slotte ontwikkelde de dienst tools om de functionaliteiten voor opzoekingen 
en de toegang tot nuttige informatie voor de sociaal controleurs te rationaliseren 
(KUMO, MEO).

5.3.4. Ons organisatievermogen optimaliseren

Met het oog op de hoofddoelstellingen van de FOD – rationalisering, kennis, 
green – heeft de dienst zich op verschillende vlakken ingezet: 

rationalisering van de kennis: 
-  eBib (elektronisch beheer van de bibliotheek van de FOD)

rationalisering van de processen: 
-  eBudget (facturatieprocessen bij de SD Budget en beheerscontrole)
- tools voor de ondersteuning van de personeelsbeheerprocessen 
(eHR, SEPP, MyTime)

Bovendien voerde de dienst ICT nog een reeks andere projecten uit om de 
continuïteit van de dienstverlening proactief te verzekeren in een omgeving 
waarin de technologische middelen die daarvoor noodzakelijk zijn, voortdurend 
evolueren. Het gaat onder meer om de volgende 8 studies:

beleid inzake de verdeling van iPhones en iPad’s;
analyse van de verspreiding per gebruikersactiviteit van ICT-instrumenten 
(hardware en software);
analyse van de gebruikersrollen voor het beheer van de toegang tot 
applicaties en informatiesystemen;
studie van de updates van het client platform (windows 7 / Ms Office 2010);
studie over de evolutie van telewerk;
voorstudie ter evaluatie van de timing en nodige middelen voor een aantal 
migraties (bv. migratie van BO 6.5 naar BO XI);
studie van de mogelijkheden voor het archiveren van mails op lange 
termijn;
ontwikkeling van een systeem voor beheersmetrieken voor de dienst ICT.
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5.4. Projecten betreffende de evolutie 
van de dienst ICT 

Daarnaast heeft de dienst ICT verder gewerkt aan verscheidene 
in 2010 opgestarte projecten voor de verbetering van de eigen 
organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening voor de 
verschillende DG’s/SD’s van de FOD. 

5.4.1. Advies aan de partners 

Voortaan is de dienstverlening op technologisch vlak niet beperkt tot 
ondersteuning van de automatisering van de taken. De technologie 
biedt steeds nieuwe mogelijkheden. Zij heeft zich in heel wat 
domeinen van het privéleven genesteld, en steeds meer mensen 
verwachten hetzelfde niveau van gebruiksgemak, mobiliteit en 
aansluitmogelijkheid op de werkvloer. Hun werkwijze verandert, 
zeker bij de jongere generaties. Bovendien eisen de eindgebruikers 
steeds meer: ook zij verwachten dat ze gemakkelijk, vlot, langs 
alle kanalen en op elk moment contact kunnen nemen met de 
administratie.

Daarom moet de keuze van de beste oplossing gemaakt worden 
met proactief advies van de dienst ICT. De rol van ICT evolueert; de 
dienst past zich steeds aan. De relatie tussen de dienst ICT en de 
DG’s/SD’s beantwoordt niet meer aan het paradigma ‘We for you’, 
maar ‘We with you’.

Dit komt tot uiting in tal van initiatieven:

denktanks:
-  Innovation café: hoe kan iemand omschrijven wat 
hem of haar typeert en wat hij of zij nastreeft inzake de 
gebruikte tools/omgevingen; 
- Organisatie 2.0: benadering van de kenmerken van de 
nieuwe arbeidswereld, het “new normal” en de weerslag 
ervan op de manier waarop we gebruik maken van 
technologie;
- MyOffice 3.0: werken waar men wil, wanneer men wil 
en via eender welk kanaal, wat betekent dat?

werkgroepen: in het bijzonder rond een nieuw “help”-concept 
dat de gebruiker meer autonomie geeft bij het gebruik van 
technologie, met name door deelname aan praktijkgerichte 
“communities”;
proofs of concept, technologische bewaking  (in het bijzonder 
op vlak van samenwerking en mobiliteit); 
een inter-FOD-project: de dienst ICT heeft deelgenomen aan 
de wedstrijd “Mission possible” georganiseerd door de FOD 
P&O (“Innovatie als drager van  efficiëntie 2011” in de categorie 
optimalisering van de organisaties, met presentatie van het 
project “My Office 3.0”).

Contact: michaella.misko@minsoc.fed.be
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5.4.2. ICT-oplossingen gericht op rationalisering

De dienst ICT maakt op verschillende vlakken werk van rationalisering:

bij het ontwerp van oplossingen (te ontwikkelen of aan te kopen) 
worden oplossingen geanalyseerd in termen van parametriseerbare 
componenten (per semantisch informatiedomein)(bv. de projecten 
KUMO, MEO);
bij het bedenken van tools en frameworks voor de ontwikkeling van 
oplossingen (bv.: beheerstool voor gegevensuitwisseling met de actoren 
van de sociale zekerheid via de KSZ);
bij de organisatie van het delen en hergebruiken van kennis en ervaring 
tussen de verschillende kenniscentra van de dienst ICT. 

Contact: john.vandamme@minsoc.fed.be

5.4.3. ICT-oplossingen gericht op Entreprise 
Architecture

De dienst ICT heeft de “hoekstenen” van de architectuur voor ICT-oplossingen 
bepaald om de analyses van nieuwe oplossingen te kunnen evalueren en 
bijsturen.

Op het gebied van de business-processen heeft de dienst de beschrijving 
van de capabilities en de business-processen gepromoot als fundament 
van entreprise-architectuur; het belang van het overzichtsdiagram van 
de business-processen op globaal niveau binnen de FOD wordt voortaan 
beschouwd als één van de fundamenten rond het bestuur van de FOD en de 
beheerscontrole.

Op het gebied van de business-gegevens werd een ontwerp van verschillende 
overzichtsdiagrammen opgesteld: 

gestructureerde gegevensuitwisseling tussen de FOD en de verschillende 
actoren van de sociale zekerheid,
eerste overzichtsdiagram met authentieke bronnen.

Op het gebied van de architectuur van ICT-oplossingen en de bestanddelen 
ervan werd in samenwerking met de kenniscentra en de Service Manager 
een eerste overzichtsdiagram opgesteld.

De architectuuranalyse werd geïntegreerd in het operationele proces rond 
aanvragen voor ICT-diensten en –oplossingen.

Contact: francoise.gillet@minsoc.fed.be

5.4.4. Project Management en ROI 

In het kader van het Project Management bij de FOD heeft de dienst ICT een 
aantal verbeteringen van de projectomschrijvingsfiches voorgesteld door het 
begrip “baten” erin op te nemen. Er werd een eerste kosten- en batenmodel 
uitgewerkt evenals een basisberekeningsmethode voor return on investment. 
Er werd een eerste ontwerp gemaakt van een globaler proces rond het 
genereren van baten; dit vertrekkende van de definitie van verwachte 
baten gaande van de verwachte voordelen tot en met de invoering van 
organisatorische, beslissings- en operationele mechanismen om metingen 
te verzamelen ter evaluatie van die baten en om bijsturingsbeslissingen te 
nemen waar nodig.

Contact: lieven.vandeneede@minsoc.fe.be
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5.5. Kerncijfers

2011: Aantal projecten per partner binnen de FOD 2011: Verdeling van de projecten per categorie
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2011: Aantal aanvragen per DG/SD 2011: Verdeling van de aanvragen per categorie
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INFORMATIE EN COMMUNICATIEO6

6.1. Interne communicatie in een 
veranderende werkomgeving

De nieuwe werkcultuur verschilt van het vroegere “bevelen en controleren” 
en gaat uit van vertrouwen in de personeelsleden en hun talenten.

Voor de FOD Sociale Zekerheid betekent dit dat de medewerkers zelf bepalen 
wanneer, waar en hoe ze werken en op die manier de regisseur van hun eigen 
leven worden, niet alleen op privégebied maar ook beroepshalve.

Ook een communicatiedienst moet zijn werking aan deze nieuwe 
organisatiecultuur aanpassen en op vlak van interne communicatie 
vernieuwend uit de hoek komen.  Afgelopen met het personeelsblad in 
gedrukte vorm, gedaan met de klassieke dienstnota’s. Parallel met een open 
en transparante communicatie op het nieuwe intranet heeft de FOD Sociale 
Zekerheid tal van initiatieven opgestart waarin participatie, ontmoeting en 
engagement centraal stonden.

Een overzicht van onze interne evenementen:

De FOD Sociale Zekerheid werd opgericht bij koninklijk besluit op 23 mei 
2001. Naar aanleiding van onze 10de verjaardag hebben we een overzicht 
in elektronische vorm opgesteld met de belangrijkste gebeurtenissen 
van 2001 tot vandaag. Daarnaast hebben een aantal collega’s voor de 
camera herinneringen opgeroepen over de periode 2001 tot 2011.

Voor het derde opeenvolgende jaar stond er een Friends & Family Day 
op het programma. Bij deze gelegenheid konden de collega’s elkaar in 
een informeel kader ontmoeten en hun vrienden en kennissen laten 
zien wat werken bij de FOD voor hen betekent. In 2011 stond deze dag 
in het teken van de muziek; we maakten er een echt FOD-festival van.
Tijdens het ICT-Festival konden we kennis maken met de dagelijkse 
werking en de toekomst van de dienst ICT. Om de dienst op een ludieke 
en toegankelijke manier in de kijker te plaatsen, werd de dag opgeluisterd 
door middel van animatie, presentaties, video’s en spelletjes.
Onze vijf waarden stonden opnieuw centraal bij onze kerstactie. Met een 
beperkt budget maar een ongebreidelde creativiteit zorgden verschillende 
collega’s voor een verrassing tijdens een geïmproviseerde kerstmarkt.

Begin 2011 heeft de FOD Sociale Zekerheid ook Yammer gelanceerd 
binnen zijn organisatie. Yammer is een soort Facebook voor intern 
gebruik en heeft als doel de medewerkers met elkaar in verbinding 
te brengen, hen een overlegplatform aan te bieden, de creativiteit te 
bevorderen, enz. Eind 2011 telde de FOD iets meer dan 500 Yammer-
gebruikers. Tijdens de zomer organiseerde onze dienst P&O zelfs een 
echte “Summerschool 2.0” (Zie 2.1.6, pagina 111).

Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be



6.2. Communicatie- en informatiecampagnes

Hieronder lijsten we een aantal van de belangrijkste communicatiecampagnes 
op die in 2011 werden gevoerd en betrekking hebben op de kerntaken van de 
FOD.

Voorbereiding en ondersteuning van het beleid:

Rapportage over en ondertekening van een overeenkomst in het kader 
van ICENUW (Implementing Cooperation in a European Network against 
Undeclared Work) – zie ook 2.6.1 pagina 31 en 3.2.2. pagina 100;
Informatiecampagne voor grensarbeiders in het kader van SSCALA 
(Social Security Coordination: Activating Local Actors) – zie ook 2.5.5. 
pagina 30;
Project inzake crowd sourcing en webdocumentaire over de sociale 
diensten van algemeen belang (SDAB’s)– zie ook 2.5.6. pagina 31; 
Voorbereiding van het Europees Jaar van actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties 2012.

Dienstverlening voor de burger:

Campagne tegen het misbruik van parkeerkaarten voor personen met 
een handicap– zie ook 1.4. pagina 64;
Lancering van de nieuwe website: www.coming2belgium.be.

Strijd tegen de sociale fraude:

Informatiecampagne over het datamining-project van de sociale inspectie 
– zie interview pagina 96;
Verplicht jaarverslag over de activiteiten van de sociale inspectie.

Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be
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6.3. Onontbeerlijke innovatie

6.3.1. Een nieuwe online strategie voor de FOD 
Sociale Zekerheid

Hoe brengt men iets te weeg op het web? Wat willen we online betekenen voor 
anderen (en niet enkel voor onszelf), en wie zijn die anderen? Hoe kunnen 
we de principes van “open data” en “open government” bevorderen? De FOD 
Sociale Zekerheid is op zoek gegaan naar een antwoord op deze vragen, en 
dit is uitgemond in een online strategie. 

Het uitgangspunt voor deze denkoefening was het feit dat de huidige website 
van de FOD Sociale Zekerheid snel vervangen moest worden. Ten eerste gaat 
de site voorbij aan de essentie. De informatie-architectuur is achterhaald 
en informatie terugvinden wordt moeilijk. Bovendien geeft de site de indruk 
dat ze niet gericht is op de juiste doelgroepen. Ten tweede is de site zelf 
achterhaald, zowel visueel als technisch.

De FOD wil een moderne indruk geven, en hiervoor is in eerste instantie een 
opvallende website vereist. De website van de FOD zal vervangen worden 
in 2012. Voortaan zal deze complementair zijn aan de portaalsite van de 
sociale zekerheid, die voor burgers en professionals de toegangspoort is tot 
de sociale zekerheid. De site van de FOD wordt dus in hoofdzaak een site 
beperkt tot de organisatie.

Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be

6.3.2. Sociale Media

De sociale media geven de administratie een gezicht, een stem, een manier 
om zichzelf aan de buitenwereld te tonen. In 2011 nam de FOD zijn toevlucht 
tot de sociale media om zijn resultaten en werkwijze in de kijker te plaatsen 
en om te tonen dat een overheidsdienst ook een aantrekkelijke werkgever 
kan zijn.

Zie ook de informatie over Summerschool 2.0 bij 2.1.6. pagina 111.

Volg ons op:

Twitter: @FODSZ - @SPFSecu - @mysexyworkplace
Facebook: Voor een sexy overheid - Pour une administration sexy
YouTube: www.youtube.com/fpssocialsecurity
Slideshare: www.slideshare.net/fpssocialsecurity

Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be

6.3.3. Een nieuw intranet

Tot juni 2011 zag ons intranet er nogal prehistorisch uit. Het oude design, de 
oude inhoud en de oude structuur werden achterwege gelaten en vervangen 
door een jonge look en vijf thema’s waaronder alle informatie te vinden is. 
In 2012 beleeft het intranet nogmaals een technologische evolutie – we 
schakelen over op een CMS-systeem – en wordt de informatie-architectuur 
verder geoptimaliseerd.

Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be
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6.3.4. Online samenwerking met onze partners

Dit project betreft de ontwikkeling van een online platform voor de uitwisseling 
van informatie en samenwerking met onze beleidspartners buiten onze 
organisatie. In eerste instantie zal op dit platform worden gewerkt aan digitale 
documenten. Daarnaast behoren andere functionaliteiten zoals discussiefora, 
taken, agenda’s, enz. tot de mogelijkheden.

In 2011 werd hiervoor een pilootproject opgestart bij de DG Beleids-
ondersteuning. Het project was zo opgevat dat online samenwerking ook 
mogelijk was binnen deze DG. Het project zal verder worden uitgewerkt in 
2012 en 2013.

6.4. Een gecoördineerd antwoord op vragen 
van burgers

Het project CoCa (afkorting van Courrier Cabinet) werd in 2003 opgestart. 
De cel Beleidsondersteuning van de Minister van Sociale Zaken ontvangt 
heel wat vragen van burgers gericht aan de Minister zelf, aan leden van het 
Koningshuis, aan de Eerst Minister, enz. De Beleidscel bezorgt deze vragen 
van burgers aan de FOD Sociale Zekerheid, die ze vervolgens doorstuurt naar 
de bevoegde dienst binnen of buiten de FOD. 

In 2011 ontving de FOD Sociale Zekerheid 251 te behandelen brieven van 
de Beleidscel. 49% van deze brieven werden binnen de drie werkdagen 
doorgestuurd naar de bevoegde dienst. 51,4% (129) van de brieven waren 
bestemd voor de interne diensten van de FOD, terwijl 48,6% (122 brieven) 
naar externe diensten werd doorgestuurd. Er werden dossiers doorgestuurd 
naar in totaal 17 externe diensten en vijf diensten binnen de FOD. 

6.5. Onze organisatie in de kijker

6.5.1. “New World of work”-alliantie

Op 30 november 2011 lanceerde de FOD Sociale Zekerheid samen met 
zeven andere organisaties de “New World of work”-alliantie (NWOW). Deze 
samenwerking is bedoeld om de nieuwe manier van werken in België te 
promoten en de invoering ervan aan te moedigen. Om de andere organisaties 
te overtuigen wil de alliantie zelf het goede voorbeeld geven en tips geven. 

Als voorloper van de nieuwe arbeidscultuur bij de administratie wil de FOD 
Sociale Zekerheid zijn ervaring zo veel mogelijk delen met gelijkaardige 
organisaties, zowel in de private als in de overheidssector. In 2011 kwamen 
dan ook tal van organisaties bij de FOD op bezoek om meer te weten te komen 
over onze manier van werken. 

Voor meer informatie over de alliantie: http://www.slim-werken.be/

6.5.2. National Homeworking Day

De FOD Sociale Zekerheid is een van de pioniers in België om het werken 
van thuis uit binnen zijn organisatie aan te moedigen. De tweede Nationale 
Thuiswerkdag vond plaats op 8 december 2011. Opnieuw nam de FOD actief 
deel aan het initiatief en vond de persconferentie bij ons plaats.

Voor meer informatie over de Nationale Thuiswerkdag: 
http://www.nationalethuiswerkdag.be/
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6.5.3. De Twitter-dagen

Op vraag van verschillende twitteraars opende de FOD Sociale 
zekerheid in 2011 twee keer zijn deuren. We wilden namelijk tonen 
dat hetgeen wij op Twitter en andere sociale media schrijven, met 
de werkelijkheid strookt en dat onze organisatie inderdaad niets 
meer te maken heeft met het beeld dat mensen soms hebben door 
de Vlaamse humoristische serie “De Collega’s”.

6.5.4. “De Bond Zonder Naam”-campagne

Waarden zijn belangrijk voor de FOD Sociale Zekerheid. Daarom 
waren wij in 2011 de partner van de BZN-campagne “Word écht 
rijk”, die zich toespitst op waarden en geluk. In 2011 lag de klemtoon 
van de campagne op eerlijkheid. Hiervoor werd speciaal een T-shirt 
ontworpen met een eerlijke bekentenis: “Ik ken 1.300 ambtenaren 
die ook werken als de baas NIET kijkt”. Deze slogan verwijst naar 
onze filosofie: bij de FOD is iedereen regisseur van zijn of haar eigen 
leven en kan iedereen bepalen waar, wanneer en hoe men werkt.

Meer info op: 
www.wordechtrijk.be/nl-BE/partners/fod-sociale-zekerheid

Huidige online kanalen van de FOD Sociale Zekerheid

De FOD beheert drie eigen sites: 

www.socialsecurity.fgov.be
www.handicap.fgov.be
www.warvictims.fgov.be

Bovendien levert de FOD ook inhoud aan de volgende 
websites: 

www.socialsecurity.be 
www.belgium.be

Tevens geeft de FOD 3 newsletters uit: Social news  
(+- 2.300 abonnees), E-news externen (+- 17.000 abonnees) 
en Handiflash (+- 5.400 abonnees). 

Tot slot is de FOD actief op verschillende 
sociale media. 
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6.6. Knowledge Center

Contact: Lise-marie.noiret@minsoc.fed.be

6.6.1. Voorstelling van het Knowledge Center

Het team van het Knowledge Center (KC) telt acht medewerkers. Het KC heeft 
tot doel de medewerkers van de FOD alle documentatie te geven die nuttig 
is voor de uitvoering van hun opdrachten. Het gaat steeds om publicaties 
(boeken, dagelijkse en gespecialiseerde pers, databanken). 

Een aantal cijfers:

aantal abonnementen op tijdschriften, dagbladen en titels via 
databanken: 131
aantal aangeschafte boeken: 91

Uiteraard maakt het KC deel uit van het bibliotheeknetwerk van de federale 
administratie en vult het zijn catalogus regelmatig aan met publicaties in 
verband met de sociale zekerheid. We maken deel uit van het netwerk KMnet 
(Knowledge Management) van de FOD P&O en nemen deel aan de vergadering 
van de BVD (Belgische Vereniging voor documentatie).

6.6.2. Verbetering van de zichtbaarheid

Midden 2011 veranderde de bibliotheek van de FOD van naam en werd het 
een Knowledge Center. Deze benaming beantwoordt beter aan de opdrachten 
van deze dienst. Het Knowledge Center neemt immers geen genoegen met 
het ter beschikking stellen van publicaties en databanken aan de gebruiker. 
Het KC biedt actief ondersteuning bij de zoektocht naar documentatie.

In 2011 werd het intranet van de FOD grondig omgevormd, en naar aanleiding 
daarvan werd ook het aanbod van het KC vernieuwd. Voortaan zijn de diensten 
van het KC toegankelijk via een gebruikersvriendelijk en volledig platform.

6.6.3. Opruimen en actualiseren van de collecties

De FOD is bekommerd om de bescherming van het milieu. Daarom willen 
we het gebruik van papieren documenten terugdringen ten voordele van 
het digitale aanbod. Digitale documenten zijn bovendien gemakkelijker 
toegankelijk en sneller te raadplegen (waar de medewerker zich bevindt, op 
kantoor, op verplaatsing of thuis, is niet echt van belang).

Daartoe hebben we een inventaris opgemaakt van onze tijdschriften en de 
meeste ervan geschonken aan instellingen die er meer gebruik van maken. 
De volgende stap betreft de boeken, die in 2011 geïnventariseerd werden.

Dankzij besparingen door de optimalisering van de elektronische portefeuille 
kan geïnvesteerd worden in een nieuwe tool voor bibliotheconomisch beheer.

6.6.4. Mee met de tijd

Tegenwoordig willen onze gebruikers toegang tot een massa documentatie 
en tal van diensten, ongeacht de plaats van waaruit ze werken of de digitale 
drager die ze gebruiken (smartphones, tabletten, readers, enz.). Het KC heeft 
oog voor deze tendens. In 2011 werd onderzocht welke tools en applicaties 
het best aan deze nieuwe verwachtingen tegemoet komen.
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DUURZAME ONTWIKKELINGO7
Het is intussen een beetje traditie geworden: ook dit jaar organiseerde onze FOD 
voor het personeel een veertiendaags evenement rond duurzame ontwikkeling. 
Van 17 tot 28 oktober 2011 organiseerde de cel Duurzame Ontwikkeling (DO) 
tal van activiteiten omtrent de “jacht op verspilling”:

Van 17 tot 29 oktober: Inzameling voor twee verenigingen die zich 
inzetten voor kinderen in moeilijkheden. De eerste vereniging was de 
Antwerpse vzw “Moeders voor moeders”, de tweede de vereniging “Action 
Luxembourg Enfance Maltraitée” uit Aarlen. Doel: kleren en schoenen 
verzamelen voor kinderen van 3 tot 14 jaar. 
Samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Financiën en 
de POD Duurzame Ontwikkeling. 

17 (NL) en 18 (FR) oktober: Duurzame Talenten – “creatief met 
keukenrestjes”. Doel: de deelnemers creatief leren omspringen met 
restjes om verspilling tegen te gaan; gelegenheid scheppen voor de 
uitwisseling van culinaire trucjes.

20 oktober: duurzaam ontbijt
Doel: de personeelsleden van de FOD de kans geven om tijdens een 
gezellig ontbijt producten uit biologische landbouw en/of eerlijke handel 
te proeven. Zoals elk jaar ontvingen de 400 medewerkers van de externe 
diensten een gevuld mandje.

21 oktober: Duurzaam consumeren
Organisatie van een boeken- en kledijbeurs
Doel: een tweede leven schenken aan spullen die door de personeelsleden 
werden meegebracht en sensibiliseren voor het bestaan van 
tweedehandscircuits.

24 (FR) en 25 (NL): opleiding duurzaamheid: “Duurzaam waterverbruik”. 
Voor de Franstaligen deden we beroep op iemand van de vzw “Les Amis 
de la Terre”; langs Nederlandstalige zijde kwam iemand van de vzw 
“Dialoog” langs.
Doel: de deelnemers ertoe brengen verantwoordelijk om te springen met 
leidingwater en redelijk gebruik te maken van regenwater.  

26 oktober: Geschenkje
Doel: alle personeelsleden een geschenkje aanbieden dat thuis goed 
van pas komt.
Dit jaar: een douche-zandloper om de gebruiker bewust te maken van 
het feit dat een douche idealiter niet langer dan vijf minuten mag duren. 

29 oktober: Filmvoorstelling
Doel: het personeel bewust maken van het belang van duurzame 
ontwikkeling aan de hand van een film of documentaire die op heel wat 
aandacht hebben kunnen rekenen.
Deze activiteit werd verzorgd door de POD Duurzame Ontwikkeling, die 
koos voor de documentaire “LoveMeaTender”.

371 collega’s van de FOD namen deel aan de activiteiten van de Week van de 
duurzame ontwikkeling.

Bovendien werd het personeel het hele jaar door via het intranet op de hoogte 
gehouden van initiatieven in verband met duurzame ontwikkeling die buiten 
onze FOD werden georganiseerd (in totaal publiceerde de Cel DDO 17 pop-ups). 
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De Cel heeft binnen de werkgroep “Events” adviezen en voorstellen 
geformuleerd voor een duurzame organisatie van evenementen, wat bijdraagt 
tot het welzijn van het personeel.

Contact: Marie-line.gabriel@minsoc.fed.be

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
De wet van 5 mei 1997 gewijzigd bij de wet van 30 juli 2010 bepaalt dat de 
federale overheid voor ons land een langetermijnvisie (2050) inzake duurzame 
ontwikkeling zal goedkeuren. Binnen de Interdepartementale Commissie 
Duurzame Ontwikkeling (ICDO) werd een werkgroep opgericht die belast is met 
het formuleren van deze visie. In deze context werd gezocht naar een coherente 
en ambitieuze visie, rekening houdend met de Europese en internationale 
verplichtingen van ons land. Verschillende vertegenwoordigers van de 
instellingen en de federale overheidsdiensten hebben aan de activiteiten van 
deze werkgroep deelgenomen en elementen aangeleverd wat betreft hun eigen 
specialisatiedomein. In dit kader heeft de DG Beleidsondersteuning (domein 
Evolutie van de sociale bescherming) voor het thema “Sociale Insluiting” 
een visie uitgewerkt in verband met een duurzame en doeltreffende sociale 
bescherming. 

Contact: Koen.vleminckx@minsoc.fed.be
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LEEFMILIEUO8

Contact: Marie-line.gabriel@minsoc.fed.be

8.1. EMAS-certificaat

In 2011 heeft onze FOD intern verder gewerkt aan de creatie en implementatie 
van instrumenten die nodig zijn om in de Finance Tower, onze hoofdzetel, een 
milieumanagementsysteem in te voeren. 

Afwerking van alle betreffende procedures en formulieren;
Opvolging en analyse van onze belangrijkste indicatoren: energieverbruik, 
brandstofverbruik en verbruik van producten;
Invoering van de instrumenten voor het beheer van milieugebonden 
incidenten en noodsituaties;
Opstellen van een register van gevaarlijke producten en van een register 
van milieuproblemen en verbeteringen;
Invoering van het register van wettelijke vereisten door middel van het 
EMAS-netwerk;
Ontmoeting met het BIM om onze doelstellingen inzake AEEA (afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten) scherp te stellen;
Redactiewerk voor een EMAS-rubriek op ons intranet;
Deelname aan vergaderingen van het EMAS-netwerk, gecoördineerd 
door de POD Duurzame Ontwikkeling, en aan werkgroepen in verband 
met EMAS;
Medewerking aan de interne audit van de Kanselarij, in samenwerking 
met de milieucoördinatrice van de POD Wetenschapsbeleid;
Voortzetting van de samenwerking met Fedesco en met de Regie der 
gebouwen om de energieprestaties van de Finto te verbeteren;
Organisatie van het 1ste deel van de audit inzake wettelijke conformiteit.

8.2. Onze projecten rond leefmilieu in 2011

8.2.1. Het personeel informeren en sensibiliseren 

Communicatie over verschillende thema’s zoals de te nemen maatregelen 
in geval van vervuilingspieken, de Bioweek, Het Brussels Milieufeest, enz. Er 
werden zeven pop-ups gepubliceerd.

Organisatie van een opleiding over de beheersing van het energieverbruik met 
als thema “Besparen zonder te investeren – investeren om te besparen”. Dit 
initiatief werd verzorgd door het Brussels Energieagentschap. Na de opleiding 
heeft de cel Milieu een gratis uitleendienst opgezet voor toestellen om het 
energieverbruik te meten en instrumenten geleverd ter ondersteuning van de 
maatregel. Deze campagne vond plaats van maart tot juni. 216 medewerkers 
van de FOD hebben aan deze opleiding deelgenomen.

8.2.2. Samenwerking met de dienst Logistiek

Adviezen in verband met verschillende aankopen, in het bijzonder met 
betrekking tot de keuze van een nieuwe papierleverancier.

Uitwisselen en gebruik van gegevens inzake energieverbruik.
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DE FOD EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (MVO)

ISO 26OOO

“ISO 26000 is de norm voor ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’(MVO). Zij is bedoeld 
om na te gaan of een instelling de economische, 
milieugebonden en maatschappelijke aspecten 
van haar activiteiten op een ethische, transparante 
en verantwoorde wijze beheert. Deze norm 
bestaat sinds 2010. 

België is het eerste land ter wereld dat 
nagaat of de norm bruikbaar is voor zijn 
overheidsinstellingen. Het betreft een federaal 
project met vier proefinstellingen: de POD 
Duurzame Ontwikkeling, de FOD Economie, de 
FOD Financiën en wijzelf.

Bij de FOD Sociale Zekerheid ligt het eigenlijk 
voor de hand dat we aan een dergelijk project 
onze medewerking verlenen. We doen immers 
het nodige om het EMAS-certificaat te behalen. 
Bovendien strookt het project met onze waarden.

WE GEVEN HET WOORD AAN LAURENCE VANHÉE (DIENST P&O) EN 
LIESBETH MAHO (DIENSTEN VAN DE VOORZITTER) OVER DE ISO 26OOO-NORM
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De originaliteit van onze aanpak bestaat erin dat er een werkgroep werd 
opgericht met vrijwilligers die zijn ingegaan op een oproep op Yammer 
(het interne sociale netwerk). De werkgroep (ongeveer 15 mensen) heeft 
onderzocht wat we reeds doen, want we (nog) niet doen en wat er verbeterd 
zou kunnen worden, willen we de 
norm halen.

Er werden vier subgroepen 
gecreëerd: één om te controleren 
in hoeverre de principes van MVO 
bij de FOD worden toegepast, één 
voor de stakeholders, één voor het 
GRI (Global Report Initiative) en de 
laatste voor de (interne en externe) 
communicatie.

De stakeholders zijn alle personen en instellingen die iets te maken hebben 
met hetgeen wij doen: ambtenaren, burgers, onze partners, …. Wij hebben 
de aard van onze relatie met hen vastgelegd en gingen na hoe we in de 
toekomst beter met hen kunnen communiceren, rekening houdend met 
de MVO-principes.

Een greep uit de resultaten: ons GRI-verslag is afgerond, we weten wat we 
willen doen en hebben een beter zicht op wat er bij de FOD reeds gebeurt, 
zonder rekening te houden met MVO. We willen ons blijven inzetten voor 
MVO maar hebben ook vastgesteld dat het volgen van de processen van de 
ISO-26000-norm (waarvoor geen certificaat wordt uitgereikt) voor ons geen 
toegevoegde waarde heeft. We willen de GRI-benadering verder toepassen 
en onze ervaring delen met andere instellingen. Bij de FOD leggen wij 
maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de dag omdat dit deel uitmaakt 
van onze waarden, niet omwille van marketing-doeleinden of omdat het 
nu eenmaal mode is.

In het kader van GRI (Global Reporting Initiative) zijn er drie niveaus, van C 
tot A, met een toenemende complexiteit. We hebben beslist om te beginnen 
bij niveau C en vervolgens te evolueren naar niveau B (meer indicatoren, 
meer informatie nodig). 

Met de werkgroep hebben we ervoor gekozen volgens het KISSSS-principe 
(Keep It Short Simple Sexy & Sustainable) aan de slag te gaan; dit vat onze 

benadering immers goed samen.

We hebben een aantal problemen 
ondervonden omdat de aanpak zeer 
strik is en de deelnemers verplicht 
tal van checklists in te vullen. Onze 
dagelijkse taken moeten echter 
gewaarborgd blijven!

Dit project is zeer motiverend en 
zorgt voor een kruisbestuiving van 

onze vaardigheden. Bovendien biedt het ons een breder perspectief op 
onze activiteiten. Zeer binnenkort zullen we via een eigen rubriek op het 
intranet werk maken van onze interne communicatie.”

Contact: laurence.vanhee@minsoc.fed.be en liesbeth.maho@minsoc.fed.be

Vijf waarden van de FOD Zeven principes van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen

1. Respect
2. Vertrouwen
3. Solidariteit
4. Zelfontplooiing
5. Resultaatgerichtheid

1. Verantwoordelijkheid opnemen
2. Transparantie
3. Ethisch handelen
4. Rekening houden met de 
belangen van de stakeholders
5. Naleven van de wetgeving
6. Naleven van de internationale 
deontologische regels
7. Naleven van de mensenrechten

“We werken volgens het KISSSS-
principe (Keep It Short Simple Sexy & 
Sustainable): dit vat onze benadering 
goed samen.”
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PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERKO9

9.1. Ondersteuning van de werkgever, de 
hiërarchische lijn en alle personeelsleden

Eén van de taken van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk 
(IDPBW) bestaat erin de wettelijke bepalingen en regelgeving rond het welzijn 
van de werknemers toe te passen. Daarnaast is deze dienst voornamelijk 
betrokken bij het opmaken, plannen, uitvoeren en evalueren van het beleid 
rond welzijn, op basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem. Tot zijn 
takenpakket behoren de volgende opdrachten: 

de gevaren in kaart helpen brengen; 
advies geven over de resultaten van de risicoanalyse; 
maatregelen voorstellen voor een permanente risicoanalyse; 
advies geven over het opstellen en de aanpassing van het globaal 
preventieplan en het jaarlijks actieplan;
meewerken aan de studie van de oorzaken van ongevallen met 
werkonbekwaamheid als gevolg;  
advies geven over de inrichting van de werkplaats, de werkposten, de 
omgevingsfactoren en fysische, chemische en biologische agentia, de 
werkmiddelen en de individuele uitrusting;
de werkplaatsen bezoeken en hierover verslagen opstellen;
deelnemen aan vergaderingen over veiligheidscoördinatie in gebouwen 
die door de dienst worden gebruikt;
de cel “Empreva” van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en 
bescherming op het werk helpen bij het toezicht op de gezondheid van de 
werknemers (indeling van de werknemers volgens de risico’s waaraan 
ze worden blootgesteld – in samenwerking met de arbeidsgeneesheren 
en de hiërarchische lijn – en beheer van de oproepbrieven);

opleidingen organiseren in het kader van preventie op het werk 
(hulpverlening eerste interventie bij brand, EHBO, bureau-ergonomie, 
preventie, enz.).
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9.2. Verwezenlijkingen in 2011

Contact: jean.delbruyere@minsoc.fed.be

9.2.1. Intern veiligheidsplan “Finance Tower”

Naar aanleiding van het bomalarm op 23 september 2011 en de 
evacuatieoefening van 6 oktober 2011 heeft de IDPBW het intern 
veiligheids- en evacuatieplan in samenwerking met de groep Safety-
Security Finto herzien.

9.2.2. Evacuatieplan Kouterpoort Gent

Naar aanleiding van de evacuatieoefening van 12 oktober 2011 
heeft de interdepartementale werkgroep het evacuatieplan van 
het gebouw goedgekeurd.

9.2.3. Evacuatieplan “Kamgebouw Brugge”

Naar aanleiding van de huisvesting van het medisch centrum 
van Brugge in het nieuwe gebouw heeft de interdepartementale 
werkgroep een gemeenschappelijk evacuatieprocedure voor het 
gebouw opgesteld.

9.2.4. Evacuatieplan “FAC Verwilghen 
Hasselt”

Naar aanleiding van de huisvesting van het medisch centrum 
en de sociale inspectie van Hasselt in het nieuwe gebouw heeft 
de interdepartementale werkgroep een gemeenschappelijke 
evacuatieprocedure voor het gebouw opgesteld.

9.2.5. Participatieve Risicoanalyse

Ter aanvulling op de online risicoanalyse in november 2010 bij 
de dienst werd een participatieve risicoanalyse uitgevoerd bij de 
diensten. In 2011 gebeurde dit met de sociaal assistenten van de 
DG Personen met een handicap.
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BIJLAGEN
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AWARDS VOOR 
DE FOD SOCIALE ZEKERHEID

A1

Laurence Vanhée verkozen tot “HR Manager of the Year” 

Laurence Vanhée, “Chief Happiness Officer” van de FOD Sociale Zekerheid, heeft de prestigieuze titel van “HR Manager of the year” gewonnen tijdens de 
23ste HRM night, die plaatsvond in Brussel op 29 maart 2012. Deze prijs wordt toegekend aan de persoon met de meeste stemmen (die het publiek via een 
professioneel e-mailadres kan uitbrengen).

De initiatieven die Laurence neemt om de cultuuromslag bij de FOD te helpen verwezenlijken, hebben steeds te maken met de zeer treffende formule: Freedom 
+ Responsibility = Performance + Happiness. 

Download het artikel en de video “HR Manager of the year – genomineerde” van Laurence Vanhée: 
http://hrmnight.peoplesphere.be/nl/nominateds/details/90/laurence-vanhee

http://hrmnight.peoplesphere.be/nl/nominateds/details/90/laurence-vanhee
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ONZE PUBLICATIESA2
1. Beknopt Overzicht van de sociale zekerheid in België

In tegenstelling tot wat men afgaand op de titel zou kunnen vermoeden, telt dit document meer dan vijfhonderd pagina’s. Het wordt opgesteld 
in nauwe samenwerking met de diensten die bevoegd zijn op dit gebied. Deze publicatie wordt jaarlijks bijgewerkt. Het overzicht biedt een 
vrij volledige synthese van de regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid en de sociale hulp. Daarnaast worden de structuur, de 
organisatie en de financiering van de verschillende stelsels en takken uitvoerig bekeken. 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/beknopt-overzicht.htm 

Contact: roland.vanlaere@minsoc.fed.be

2. Archidoc News

Sinds juni 2009 publiceert de DG Oorlogsslachtoffers drie keer per jaar Archidoc News. Deze vier pagina’s tellende nieuwsbrief heeft als 
doel meer ruchtbaarheid te geven aan de projecten van de dienst om de archieven beter toegankelijk te maken en te bewaren. Verder wil 
men de aandacht vestigen op de archieffondsen en de recente aanwinsten van de bibliotheek. 

Contact: marie.lejeune@minsoc.fed.be 

Abonnement: archidoc@minsoc.fed.be of http://www.warvictims.fgov.be/forms/form_nl.htm 

3. De sociale zekerheid in zijn context: 30 jaar statistieken

In 2011 verscheen een nieuwe publicatie met als titel “De sociale zekerheid in zijn context: 30 jaar statistieken”. Er werden 75 statistische 
tabellen gepubliceerd. Deze betreffen niet alleen het stelsel van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren, maar ook de 
geneeskundige verzorging en de overzeese sociale zekerheid. De meeste statistieken hebben te maken met het aantal begunstigden, de 
inkomsten uit bijdragen, de uitgaven voor sociale uitkeringen en de minimum- en maximumbedragen voor elke tak van de  sociale zekerheid. 
Deze publicatie plaatst de cijfers in verband met de sociale zekerheid in een bredere context en behandelt bijvoorbeeld ook statistieken met 
betrekking tot de bevolking en de arbeidsmarkt. Meestal kan men kiezen tussen een cijfertabel voor vijf, tien of dertig jaar. Deze statistieken 
dienen als aanvulling bij de statistieken in het Vademecum.
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Ze kunnen worden geraadpleegd in pdf-formaat op het volgende adres: 
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/statistische-reeksen/statistische-reeksen.htm

Contact: joannes.eggers@minsoc.fed.be 

4. Brochure “De sociale zekerheid in een oogopslag: Kerncijfers 2010”

Deze brochure bevat de belangrijkste financiële gegevens over de inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid. Daarnaast behandelt ze de voornaamste domeinen 
van de sociale zekerheid: geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, het verlies of het niet vinden van werk, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, 
ouderdom, overleving en gezin. Deze brochure wordt elk jaar bijgewerkt.

Je kan de brochure (editie 2010) downloaden op onze website: 
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/kerncijfers.htm

5. Brochure Sociale Bescherming in België: “ESSOBS-data voor België”

In deze tweede brochure worden de officiële gegevens betreffende de uitgaven en inkomsten van de sociale bescherming in België en een aantal andere Europese 
lidstaten voorgesteld. Tevens biedt ze een meerjarenoverzicht van de uitgaven van de sociale bescherming voor de periode 2000-2008.

Je kan de brochure downloaden op onze website:
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/essobs.htm

Contact: michel.mingiedi@minsoc.fed.be of christelle.nuyens@minsoc.fed.be of dirk.moens@minsoc.fed.be

6. Belgisch Tijdschrift voor sociale zekerheid

Dit tijdschrift is de belangrijkste publicatie van de dienst Publicaties en wordt uitgegeven in samenwerking met de Redactieraad, die bestaat uit leidend ambtenaren 
en mensen uit de academische wereld. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en telt 1.000 abonnees in binnen- en buitenland, zowel bij de lidstaten van de 
Europese Unie als in Zwitserland, de VS, Japan, enz. Sinds 1999 kan het Tijdschrift ook op het Internet worden geraadpleegd.

Het Tijdschrift is multidisciplinair en bevat hoofdzakelijk wetenschappelijke artikels over de sociale zekerheid en de sociale bescherming op nationaal en 
internationaal niveau. De meeste bijdragen worden op bestelling geleverd door wetenschappers of ambtenaren. 

Contact: Roland.vanlaere@minsoc.fed.be
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7. Social inequalities in Healthy Life Expectancy

Wanneer we de statistieken onderzoeken en berekenen hoeveel jaar een persoon in goede gezondheid kan leven, zien we dan beduidende 
sociale verschillen wat betreft de verwachtingen? De FOD Sociale Zekerheid heeft het Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid 
gevraagd hierover een studie uit te voeren. De studie werd gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid. De inhoud ervan is terug te vinden via:
http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/conferences/100212/100212-hly-final-report.pdf 

8. Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Deze toegankelijke brochure wordt twee keer per jaar geactualiseerd en is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/alles-wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-de-sociale-zekerheid-in-belgie.htm

Contact: social.security@minsoc.fed.be

9. Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens van de sociale bescherming in België

Het Vade Mecum wordt jaarlijks door onze FOD gepubliceerd en biedt een overzicht van de sociale bescherming (werknemersstelsel, 
zelfstandigenstelsel, regeling van de overzeese sociale zekerheid, sociale bijstand, overheidspensioenen en overdrachten aan de gezinnen).

http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/vademecum-financiele-statistische-gegevens-sociale-
bescherming-belgie.htm

Contact: joannes.eggers@minsoc.fed.be 

10. Mededelingen betreffende de indexering en de wijzigingen buiten index van de bedragen van bepaalde sociale 
uitkeringen in het Belgisch Staatsblad

Een overzicht vind je op onze website:
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/wetgeving/bedragen/indexatie-bedragen-uitkeringen.htm
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PUBLICATIES VAN DE DIRECTIE-GENERAAL 
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Brochure beschikbaar op papier en in pdf:

Wat we voor u kunnen doen
In deze brochure wordt kort voorgesteld welke diensten wij aanbieden, wie 
ervoor in aanmerking komt en hoe ze kunnen worden aangevraagd
http://handicap.fgov.be/docs/wat_we_voor_u_kunnen_doen_nl.pdf

Brochures enkel beschikbaar in pdf:

Gehandicaptenbeleid in België
Deze brochure biedt een bondige schets van de evolutie van het 
gehandicaptenbeleid in België en een overzicht en korte beschrijving van de 
verschillende administraties bevoegd voor dit domein: 
http://handicap.fgov.be/docs/gehandicaptenbeleid_in_belgie_nl.pdf

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Deze brochure bevat praktische informatie over de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden: waaruit bestaat deze tegemoetkoming, wie heeft er recht op, 
hoe verloopt de aanvraagprocedure, enz. Veel gestelde vragen komen aan 
bod in deel 3: http://handicap.fgov.be/docs/APA_nl.pdf 

De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-
tegemoetkoming
Deze brochure bevat informatie over de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en de integratietegemoetkoming: om welke tegemoetkoming gaat het, wie 
heeft er recht op, hoe verloopt de aanvraagprocedure, enz. Deel 3 behandelt 
veel gestelde vragen: http://handicap.fgov.be/docs/ARR_AI_nl.pdf  

De parkeerkaart voor personen met een handicap
Deze informatie bevat informatie over de parkeerkaart, wie er recht op heeft, 
hoe ze kan worden aangevraagd, hoe ze dient te worden gebruikt, enz: 
http://www.handicap.fgov.be/docs/parkeerkaart_nl.pdf  

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en 
slechtzienden
Deze brochure bevat praktische informatie over de nationale verminderings-
kaart op het openbaar vervoer, zoals wie er recht op heeft, hoe ze kan worden 
aangevraagd, hoe ze dient te worden gebruikt, enz: 
http://handicap.fgov.be/docs/verminderingskaart_nl.pdf 

De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht
Deze brochure biedt een beknopt overzicht over de maatregelen waarop 
personen met een handicap recht kunnen hebben en bevat de contactgegevens 
van de instellingen en diensten bevoegd voor het toekennen van deze 
maatregelen: 
http://handicap.fgov.be/docs/voordelen_vogelvlucht_handicap_nl.pdf 

Andere publicaties waaraan de FOD verleent: 
 
Samenwerking met de FOD Economie:

-Vademecum van de onderneming:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/vademecum/

Samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg:

- Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige:
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3352
- Wegwijs in de studentenarbeid:
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3628
- Wegwijs in de eerste job:
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3604

Samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister:

-Belgo-Pocket 
http://www.belgopocket.be/nl/content/een-initiatief-van-de-federale-
overheid
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ISO 26OOOA3
Deze bijlage bij het Jaarverslag gaat over het luik “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” volgens de internationale ISO 26000-norm. 
Het GRI (Global Reporting Initiative)-verslag van de FOD beantwoordt op dit moment aan niveau C, Dit betekent dat er 10 indicatoren gehanteerd worden (waarvan 
minstens 1 economische, 1 sociale en 1 ecologische).

Hieronder geven we een uittreksel uit het document weer met de documentatie over 10 prestatie-indicatoren.

Over onze organisatie

Inleiding 

In 2009 voerde de FOD Sociale Zekerheid met het project NoVo een totale omslag van de arbeidsorganisatie door: we schakelden over op een dynamische 
werkomgeving. Een van de belangrijkste neveneffecten die we bij de analyse van de resultaten van dit project vaststelden, betreft het aspect “duurzaamheid” 
dat eruit voortvloeit. Zo zijn we er dankzij de digitalisering en een beter gebruik van de ruimte onder meer in geslaagd ons papier- en energieverbruik sterk te 
reduceren. 
We hebben beleidsmaatregelen genomen op vlak van Green Logistics en Green Procurement. 

Ongetwijfeld kan onze FOD haar werking met het oog op het aspect duurzame ontwikkeling nog verder verbeteren. In dit kader doen we het nodige om het 
EMAS-certificaat te behalen (verwacht in 2012). Hetzelfde geldt voor het kennisbeheer, want de toegevoegde waarde van onze organisatie houdt verband met 
de kennis en de expertise van onze medewerkers. Dit aspect is des te belangrijker nu heel wat medewerkers de komende jaren met pensioen gaan.

De voorbije jaren hebben we onze processen samen met onze gebruikers dan ook herzien en gedigitaliseerd, ondanks hun aanzienlijke complexiteit. Tegelijk 
werden moderne communicatiemiddelen zoals instant messenger (2008) en samenwerkingsplatforms (2011) ingevoerd. We zijn ons evenwel ervan bewust dat 
er bij onze FOD in het kader van een globale duurzame aanpak nog een en ander verbeterd kan worden.

Daarnaast is onze organisatie onderworpen aan de door de federale regering opgelegde budgettaire beperkingen, wat de bewegingsruimte bij de invoering van 
beleidsprojecten verkleint. Er dienen dan ook verstandige besparingen worden doorgevoerd zodat er voldoende middelen vrijkomen om nieuwe projecten op te 
starten. Daarom moeten alle activiteiten geanalyseerd worden en zo efficiënt en duurzaam mogelijk voortgezet.
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Tot slot is ‘duurzaamheid’ niet beperkt tot het milieu en de dienstverlening voor onze gebruikers. We zijn van mening dat een organisatie ook in sociaal opzicht 
duurzaam moet zijn. Daarom hebben wij het niet over het beheer van “human ressources”. De mannen en vrouwen die deel uitmaken van onze organisatie zijn 
volgens ons immers geen “middelen”. We hebben het liever over de ontwikkeling van menselijk kapitaal. De wetten en voorschriften die de arbeidsrelatie tussen 
werkgever en werknemer regelen, moeten uiteraard worden nageleefd, maar wij gaan nog een stap verder.  Wat we voorop stellen is duurzaamheid, respect voor 
onze gemeenschappelijke waarden, geïnspireerd en inspirerend leiderschap.  Dankzij deze elementen kunnen we de formule “Vrijheid + Verantwoordelijkheid 
= Performantie + Geluk”, de grondslag van ons sociaal beleid, in de praktijk omzetten.

Daarom moet onze organisatie soepel en groen zijn, met duurzaamheid als hoeksteen.

Heel deze strategie wordt uiteengezet in onze Bestuursovereenkomst 2011-2013, waarin de beleidsdoelstellingen en de manier van rapporteren van onze 
organisatie aan de politieke overheid worden vastgelegd.

Strategie 

De strategische assen voor de periode 2011-2013 zijn het beheer van onze kennis, het beheer van onze processen en de duurzaamheid van onze activiteiten.

Kennis is de grondslag van onze FOD als organisatie. Onze dienst beschikt over een enorme expertise op het vlak van sociale zekerheid en er zijn tal van 
organisatorische processen. Deze expertise en kennis wordt echter nog te weinig met onze medewerkers gedeeld. Het risico dat er kostbare kennis verloren 
gaat, neemt immers toe gezien de vergrijzing binnen onze organisatie en het tempo waarmee collega’s met pensioen gaan. We moeten ervoor zorgen dat de 
kennis niet alleen correct, gericht en gebruiksvriendelijk is, maar ook op elke moment en van overal beschikbaar is, ongeacht de medewerker die ze heeft 
bewaard of gebruikt. 

Een vernieuwende FOD, waar tal van concepten op organische wijze groeien, loopt wel eens gevaar geconfronteerd te worden met  “incrementalisme”. Soms 
worden beslissingen genomen om specifieke problemen bij een bepaalde Directie-generaal (DG) of stafdienst op te lossen. Dergelijke beslissingen kunnen 
vervolgens echter tot problemen leiden wanneer ze moeten worden uitgevoerd binnen de FOD in zijn totaliteit. Bij de lancering van een nieuw initiatief stellen 
we ons dus best eerst de vraag of de oplossing naar de hele organisatie kan worden geëxtrapoleerd. In dit opzicht wordt de FOD geconfronteerd met een enorme 
uitdaging: elk nieuw initiatief moet projectgericht worden aangepakt op het niveau van de FOD. 

Voor de FOD Sociale Zekerheid is het duurzaam beheer van grondstoffen een absolute prioriteit. De dienst wil zijn ecologische voetafdruk zo veel mogelijk 
beperken. We willen echter verder gaan en op termijn beantwoorden aan de vereisten van de ISO 26000-norm, dat wil zeggen: een transparante en ethisch 
verantwoorde overheidsdienst worden die actief deelneemt aan het beleid inzake duurzame ontwikkeling en op vlak van zijn organisatie, doelstellingen, werking 
en externe relaties rekening houdt met de impact van zijn beslissingen en activiteiten op zijn werknemers, partners, de maatschappij en het milieu.
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Onze betrokken partijen

Hieronder geven wij een niet-exhaustieve lijst weer van de interactie met onze verschillende stakeholders:

De burger: direct contact via een algemeen nummer, ons groen nummer en de behandeling van klachten via de federale ombudsdienst. We zij ons evenwel 
ervan bewust dat onze diensten beter toegankelijk moeten worden voor de burger, en dat deze laatste meer betrokken moet worden bij het bepalen van 
onze dienstverlening.
De politieke wereld: antwoord op parlementaire vragen, bijzondere en jaarlijkse vergaderingen met de beleidscel van de toezichthoudende minister en 
met de andere ministeriële beleidscellen die te maken hebben met de sociale zekerheid.
De academische wereld: betrokkenheid van de universiteiten en van onderzoekers bij de plannen die bepalend zullen zijn voor het toekomstig beleid inzake 
de sociale zekerheid. 
De overheidsinstellingen: beheer van het netwerk van Openbare instellingen van sociale zekerheid, relaties met de Europese Commissie.
De sociale partners binnen en buiten onze organisatie: organiseren van vergaderingen van de overlegorganen, interactie met de algemene secretariaten 
van de verschillende Belgische sociale partners; overleg met de ziekenfondsen en gezondheidsactoren.
De ondernemingen, zelfstandigen en de organen die hen vertegenwoordigen: klachtenbehandeling via de federale ombudsdienst; onderhandelingen met 
de verschillende vertegenwoordigende instellingen, zoals VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), UWE (Union Wallonne des Entreprises), VOKA 
(Vlaams netwerk van ondernemingen), UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers), SNI (Syndicat neutre pour Indépendants), enz.
De pers en de media: regelmatige organisatie van persconferenties over de stand van zaken of wijzigingen op vlak van de sociale zekerheid.
Onze medewerkers, die de gelegenheid krijgen hun mening te geven tijdens de jaarlijkse evaluatie evenals in het kader van de tevredenheidsenquête 
die 3 keer per 2 jaar plaats vindt (algemene tevredenheid, tevredenheid van de interne diensten en 180° bij de evaluatie van de teamverantwoordelijke).

De inhoud van het verslag bepalen

Het verslag is gebaseerd op de concrete gang van zaken bij de FOD en werpt een licht op de aanpak inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid die op de 
voorgrond werd geplaatst naar aanleiding van een evaluatie volgens de ISO 26000-norm (nagaan van de relevantie, in kaart brengen van de betrokken partijen, 
beschikbaarheid van indicatoren, ontwikkeling van actieplannen) en tijdens de voorbereiding van de EMAS-certificatie. 

Zowel de ISO 26000-aanpak als de EMAS-certificatie maken deel uit van de beleidsdoelstellingen vastgelegd door het Directiecomité en opgenomen in de 
Bestuursovereenkomst. Bij de uitvoering van ISO-26000 kreeg de FOD de steun van het adviesbureau Sustenuto. Voor de keuze van het adviesbureau werd een 
aanbesteding uitgeschreven door de POD Duurzame Ontwikkeling in het kader van het federaal project ISO 26000. 

Dit verslag is er voor iedereen die meer wil weten over de initiatieven van de FOD Sociale Zekerheid.  Het kan ook als inspiratiebron dienen voor andere FOD’s 
en overheidsinstellingen. De leveranciers van de FOD kunnen er interessante informatie in terugvinden in het kader van offerteaanvragen.
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Gegevens over de prestaties

Indicator 1: Leefmilieu
Performance: EN4: Total indirect energy consumption

De FOD gebruikt 100% groene energie voor zijn elektriciteitsverbruik. Er loopt een studie over een project (WindCity) waarbij de FOD zijn eigen groene elektriciteit 
produceert door middel van windturbines op het hoofdgebouw van de FOD.

Indicator 2: Leefmilieu
Performance: EN7: Initiatives to reduce indirect energy consumption

Fedesco faciliteert en financiert projecten in verband met energie-efficiëntie voor overheidsgebouwen. Dankzij het deskundig advies van deze instantie, 
gecombineerd met de “state-of-the-art” dienstverlening en technologie die zij ons aanbeveelt, slagen we erin onze uitstoot van broeikasgassen en onze 
energiekosten terug te dringen. 

Onze FOD werkt met deze organisatie samen om zijn energieverbruik verder te verminderen. In 2011 werden een aantal projecten gelanceerd die in 2012 zouden 
moeten zijn afgerond. Het gaat om volgende projecten: 
 

verlichting van bepaalde zones in functie van de reële aanwezigheid van een medewerker 
vermindering van het energieverbruik in de serverzaal
sensibiliseringscampagne “Besparen om te investeren” en “Investeren om te besparen” 

 kwH Joule MegaJoule GigaJoule

Elektriciteit 1985502 7,14781E+12 7147805,9 7147,806

%Groen 100 100 100 100

%Hernieuwbaar 0 0 0 0
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Indicator 3: Leefmilieu
Performance: EN16: total direct en indirect greenhouse gas emissions by weight
  EN17: other relevant indirect greenhouse gas emissions (idem EN16)

UITSTOOT GEBOUW

door VERBRUIK “standaard of grijze” 
elektriciteit

Uitstoot CEO2-equivalent “standaard” 
elektriciteit Ton CO2eq. 0

door VERBRUIK “groene” ELEKTRICITEIT Uitstoot CEO2-equivalent “groene” 
elektriciteit Ton CO2eq. 51,62304238

door GASVERBRUIK Uitstoot CEO2-equivalent GAZ Ton CO2eq. 204,2498807

door MAZOUTVERBRUIK
Jaarlijks verlies koelvloeistof Uitstoot CEO2-equivalent MAZOUT Ton CO2eq.

(HFC) van koelinstallaties/warmtepompen: Uitstoot CEO2-equivalent HFC's

Koelvloeistof R22 kg R22 Ton CO2eq.

Koelvloeistof R407C kg R407C Ton CO2eq.

Koelvloeistof R410A kg R410A Ton CO2eq.

Koelvloeistof R134a kg R134a Ton CO2eq.

Andere koelvloeistof kg Andere Ton CO2eq.

Uitstoot totale CEO2-equivalent 
(Met betrekking tot het gebouw) Ton CO2eq 255,8729231

UITSTOOT DIENSTVOERTUIGEN

door BRANDSTOFVERBRUIK diesel Uitstoot CEO2-equivalent GAZ-OIL Ton CO2eq. 38,76157824

door BRANDSTOFVERBRUIK benzine Uitstoot CEO2-equivalent ESSENCE Ton CO2eq. 19,932835

Totale uitstoot CEO2-equivalent 
(met betrekking tot DIENSTVOERTUIGEN) Ton CO2eq. 58,69441324

UITSTOOT BUITENLANDSE REIZEN

Trein Uitstoot CEO2-equivalent trein Ton CO2eq.

Vliegtuig Uitstoot CEO2-equivalent vliegtuig Ton CO2eq.
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Opmerkingen:

De FOD Sociale Zekerheid heeft een mobiliteitsplan ontwikkeld om de CO2-uitstoot maximaal te beperken: 

de bedrijfsvoertuigen zijn hybride wagens
de gebouwen zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets
abonnementen voor het openbaar vervoer worden terugbetaald

Telewerk wordt intensief aangemoedigd. 92% van onze medewerkers hebben het recht om met een voltijdse arbeidsovereenkomst tot 3 dagen per week van 
thuis uit te werken. 69% doet dit: één derde telewerkt 1 dag, één derde 2 dagen en één derde drie dagen. Dankzij dit project wordt de CO2-uitstoot ten gevolge 
van woon-werkverkeer aanzienlijk verminderd.

Gebruikte conversiemethode:

    1 kWh “standaard” elektriciteit = 0,403 kg CEO2-equivalent. Site "energievreters.be"

1 kWh “groene” elektriciteit = 0,026 kg CEO2-equivalent. Site "energievreters.be"

1 kWh gas = 0,217 kg CEO2-equivalent. Site "energievreters.be"

1 kW mazout = 0,291 kg CEO2-equivalent. Site "energievreters.be"

  

1 liter diesel = 2,688 kg CEO2-equivalent. Site "energievreters.be"

1 liter benzine = 2,3 kg CEO2-equivalent. Site "energievreters.be"

    

1 kg koelvloeistof R22 1,7 kg CEO2-equivalent. 5th Plenary session of IPCCC

1 kg koelvloeistof R407C 1,526 kg CEO2-equivalent. 5th Plenary session of IPCCC

1 kg koelvloeistof R134a 1,3 kg CEO2-equivalent. 5th Plenary session of IPCCC

1 kg koelvloeistof R410A 1,725 kg CEO2-equivalent. 5th Plenary session of IPCCC
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Indicator 4: Sociale praktijken en degelijk werk
Performance: LA3: Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.

De volgende voordelen worden door de Sociale Dienst aangeboden: 

Opmerkingen:

Alle medewerkers van de FOD hebben recht op dezelfde voordelen, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst. Deze voordelen worden 
beheerd door de Sociale Dienst van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid.

De Sociale Dienst biedt persoonlijke hulp in de vorm van psychosociale ondersteuning en financiële hulp aan de personeelsleden van de 
FOD die dit nodig hebben.  Voor deze hulp is geen hiërarchische goedkeuring vereist. Vertrouwelijkheid wordt uiteraard gewaarborgd.

Adoptie- of geboortegeschenk

Sinterklaas

Schoolpremie

Studentenpremie

Wezen

Sport- en cultuurpremie voor kinderen

Tegemoetkoming kinderopvang

Sport- en cultuurpremie volwassenen

Premie bril, tandprothese of hoorapparaat

Makro-kaart

American express

Pensioenpremie

Aanvullend pensioen

Dag der gepensioneerden

Rouwkrans

Collectieve hospitalisatieverzekering

Sportdag

Culturele manifestatie 

Preventieve geneeskunde

Juridisch advies teleonthaal

Individuele hulp van de sociaal assistenten
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Indicator 5: Economie
Performance: EC1: Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other 
community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.

Opmerkingen:

In 2011 heeft de FOD Sociale Zekerheid 10,28 miljoen euro inkomsten geboekt. Slechts 14.000 euro daarvan was afkomstig van eigen inkomsten (verkoop 
van publicaties en tijdschriften in verband met de sociale zekerheid). Het resterende bedrag komt van terugbetalingen van andere instellingen van sociale 
zekerheid (positief saldo van het jaar 2010) of allerlei wettelijke bepalingen. 

De FOD Sociale Zekerheid beschikt in totaal over 11.236,626 miljoen euro. Meer dan 99% van dit bedrag betreft de betaling van tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap en aan oorlogsslachtoffers (1,8 Mi). Het resterende (zeer beperkte) bedrag is bedoeld voor het personeelsbudget (57, 411 mi €) 
en het budget voor de werking (31, 021 mi €).

Subsidies, toelagen & uitkeringen 

Uitgavenposten Kredieten 2009 (x 1000€) Kredieten 2010 (x 1000€) Kredieten 2011 (x 1000€)

Subsidies statuut van de zelfstandigen 1.270.904 263.036 1.316.997+111.60

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap 1.774.284 1.82.116 1.90.485

Globale staatstoelage voor de RSZ 
(Rijksdienst voor sociale zekerheid) 5.836.265 5.818.698 6.047.241+

1.007.640

Toelage van de DOSZ 
(Dienst voor de overzeese sociale zekerheid) 308.848 310.044 294.585

Gewaarborgd inkomen voor ouderen 390.253 435.606 450.151

Subsidie IV-NIOOO (Instituut voor veteranen – 
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, 
oud-strijders en oorlogsslachtoffers)

43.069 39.202 35.560

Burgerlijke oorlogsslachtoffers 1940-45 36.578 33.958 31.900
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Indicator 6: Mensenrechten
Performance: HR5: Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions 
taken to support these rights.

In 2011 vond bij de FOD Sociale Zekerheid geen enkele staking plaats en werden geen stakingsaanzeggingen ingediend. 

Opmerkingen:

Dit wijst op een goed sociaal klimaat en wederzijds respect binnen de verhoudingen tussen de overheid en de sociale partners.

Indicator 7: Sociale praktijken en degelijk werk
Performance: LA6: Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advise 
on occupational health and safety programs.

Comités:

Basisoverlegcomité Preventie en bescherming op het werk (intern bij de FOD Sociale Zekerheid)
Comité 150 gemeenschappelijk voor alle gebruikers van de Finance Tower.

 
De personeelsleden zijn in dit comité vertegenwoordigd, hetzij door de vakorganisaties, hetzij door de preventieadviseurs. 9 afgevaardigden van de werknemers 
nemen deel aan het comité (BOCBPW) voor 1.150 werknemers, hetgeen neerkomt op een vertegenwoordiging van 0.8 %.

Het Comité vergadert 10 keer per jaar. Het gaat om een plenaire zitting van 2 uur. Daarnaast worden voorbereidende vergaderingen of werkvergaderingen 
georganiseerd. 

Bij deze vergaderingen gaat men tewerk volgens het principe “Don’t complain. Innovate”. Op basis daarvan is beslist dat een punt niet meer dan 3 keer op 
de agenda van de vergadering mag staan. Het Comité heeft dus 3 (niet noodzakelijk opeenvolgende) vergaderingen de tijd om een oplossing te zoeken voor 
problemen of om na grondige analyse aan te nemen dat er geen oplossing bestaat voor het probleem zolang de context ongewijzigd blijft. 
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Indicator 8: Sociale praktijken en degelijk werk
Performance: LA7: Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region.

In 2011:

gingen 259 kalenderdagen verloren ten gevolgen van arbeidsongevallen, waarbij men begint te rekenen vanaf de dag na het ongeval. De frequentiegraad 
bedraagt 3,83 ; de graad van ernst 0,142. De berekening is gebaseerd op de code van het welzijn op het werk en de regels van het FAO (Fonds voor 
arbeidsongevallen).
gelukkig werden we met geen enkel sterfgeval op het werk geconfronteerd.

Opmerkingen: 

In 2011 was de afwezigheidsgraad bij onze FOD, met inbegrip van niet-beroepsgebonden ziekten, 5,32%, wat 3 % minder is dan het gemiddelde in de 
overheidssector.

Indicator 9: Verantwoordelijkheid van het product
Performance: PR8: Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.

Totaal aantal gemotiveerde klachten met betrekking tot de privacy van de klant, afkomstig van 
derden en bijgehouden door de organisatie. Aantal Ja 0

Totaal aantal gemotiveerde klachten met betrekking tot de privacy van de klant, afkomstig van 
regelgevende instanties. Aantal Ja 0

Totaal aantal geïdentificeerde lekken, diefstallen of verliezen van gegevens van klanten. Aantal Ja 0
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Opmerkingen: 

De FOD hecht zeer veel belang aan de vertrouwelijkheid van de gegevens en zorgt daarom voor een goede beveiliging van de servers. Er wordt een streng 
veiligheidsbeleid gevoerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Indicator 10: Economie
Performance: EC8: Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or 
pro bono engagement.

Uitdragen van het project NoVo & “Vrijheid + verantwoordelijkheid = Geluk + Performantie”

Als werkgever wordt de FOD Sociale Zekerheid op Europees niveau zowel door de private als door de overheidssector beschouwd als een state-of-the-art 
organisatie. Elke werknemer mag zelf beslissen waar, wanneer en hoe hij of zij zijn werk organiseert, in zoverre de vrijheid van de collega’s hierdoor niet in 
het gedrang komt. Teams leggen ambitieuze doelstellingen op in overeenstemming met een welbepaalde strategie, en de medewerkers verdelen de taken 
in onderling overleg. De “chef” wordt dus in eerste instantie iemand die het team kan inspireren en het helpt de beoogde resultaten op vlak van kwantiteit, 
kwaliteit en gedragingen te halen. Dit alles vindt plaats in een dynamische werkomgeving waarin niemand – zelfs niet de Voorzitter – over een eigen bureau 
beschikt. Elke medewerker kiest een werkplaats in functie van de uit te voeren taak. Ter ondersteuning van deze nieuwe werkomgeving, werden een sterk 
waardesysteem en een programma voor de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten ontwikkeld.

Een tiental medewerkers van de FOD hebben in 2011 meer dan 400 voordrachten gegeven over deze nieuwe aanpak. Daarnaast werd aan sensibilisering gedaan 
bij de overheid en in de private sector. De FOD verspreidt de documenten, de processen en de ervaring die de invoering van een dynamische werkomgeving 
mogelijk maken. Dit kwam aan bod in verschillende nationale en internationale media (radio, TV, kranten en tijdschriften).

De FOD heeft zich aangesloten bij the Belgian Coalition for @nWOW, the new way of work. Deze coalitie heeft als doel goede praktijken inzake nieuwe manieren 
om arbeid te organiseren, te promoten en te verspreiden. 

Daarnaast is de FOD nauw betrokken bij verschillende innovatieve projecten die niet onmiddellijk te maken hebben met de opdracht van de dienst, maar wel 
met de waarden ervan.

Het samenwerkingsplatform Yammer van de FOD Sociale Zekerheid herbergt Club 35, het netwerk van personeelsleden bij de overheid jonger dan 35.  Het 
lijkt ons belangrijk deze jonge ambtenaren, ongeacht hun hiërarchisch niveau, de gelegenheid te bieden zich lijfelijk en virtueel te ontmoeten om zo te komen 
tot een lager verloop en minder uitstroom binnen deze groep van getalenteerde mensen. 5 maanden na de invoering van Yammer telde deze community reeds 
meer dan 245 leden van 55 instellingen, en werden 635 berichten gepubliceerd. 
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De eerste verwezenlijking van Club 35 was het handvest “Ambtenaar 2.0 / Fonctionnaire 2.0”, waarin de betrokkenen hun opvattingen 
formuleerden over de toekomst van de medewerkers bij de overheid op vlak van loopbaan, competenties, werkomgeving en stijl van 
leiding geven. 

De eerste “publieke” activiteit werd georganiseerd samen met HREPS, een think tank van top managers bij de overheid die een vernieuwende 
aanpak van HR binnen en buiten de overheidssector willen promoten en waarin de FOD vertegenwoordigd is. Het ging om een seminarie 
met als titel “ShaShaSha” – SHAking minds, SHAring ideas enSHAping future – rond het thema creativiteit en innovatie bij de overheid. 
Het seminarie vond plaats in het gebouw van de FOD. Er waren 150 aanwezigen.  Elke Loeffler, boegbeeld van Co-Creation bij de 
overheidssector, trad op als hoofdspreker.

HREPS en Club 35 zullen zich blijven inzetten voor initiatieven om de scheidingsmuren bij de overheid te slopen, samenwerking te promoten 
en een positief en vernieuwend beeld van de overheidssector te bevorderen. 

Daarnaast was de FOD Sociale Zekerheid gastorganisatie voor het eerste Europese CO-Creation camp, waarop een veertigtal Europese 
experts aanwezig waren. “Co-creatie” betekent dat de betrokken partijen de producten en diensten van een organisatie mee mogen 
bepalen. Dankzij dit evenement heeft de FOD inzicht gekregen in het belang van deze krachtige tendens en ervaringen kunnen uitwisselen 
met name met één van de belangrijkste instanties op het vlak van co-creatie in de overheidssector: MindLab in Denemarken. 

Meer informatie bij Laurence Vanhée (Chief Happiness Officer): laurence.vanhee@minsoc.fed.be
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ONZE WEBSITES

Website van de FOD Sociale Zekerheid: http://www.socialsecurity.fgov.be/

Website van de Directie-generaal Personen met een handicap: http://handicap.fgov.be/

Website van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers: http://warvictims.fgov.be/

Undeclared work: http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/conferenties/icenuw/index.htm

Portaal van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/

België verlaten: http://www.leavingBelgium.be  – Zich in België vestigen: http://www.Coming2Belgium.be  

Andere informatie en diensten van de federale overheid: http://www.belgium.be 

---

Abonneer je op onze nieuwsbrieven (E-news & Social News): http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/newsletters/nieuwsbrief.htm

---
Volg ons op: 

Twitter: @FODSZ - @SPFSecu - @mysexyworkplace
Facebook: Voor een sexy overheid - Pour une administration sexy
YouTube: www.youtube.com/fpssocialsecurity
Slideshare: www.slideshare.net/fpssocialsecurity

http://twitter.com/@FODSZ
http://twitter.com/@SPFSecu
http://twitter.com/@mysexyworkplace
http://www.facebook.com/login.php?next=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F369576830685%2F
http://www.slideshare.net/fpssocialsecurity
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