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Woord van de Voorzitter 

 

Beste lezer, 

 

Zoals elk jaar ben ik zeer verheugd je ons jaarverslag te mogen voorstellen. Ik steek het niet onder stoelen of 

banken: wanneer ik terugblik op 2014, zie ik reden tot fierheid, maar ik maak me ook zorgen. 

 

Fier op het geleverde werk. 

Ons jaarverslag is een synthese van al onze activiteiten en een overzicht van al onze resultaten. Meer dan 100 

pagina's hebben we nodig om deze oefening tot een goed einde te brengen! Deze "blik in de achteruitkijkspiegel" 

toont de grote verscheidenheid aan thema's die bij de FOD aan bod komen, en van de doelgroepen waartoe onze 

organisatie zich richt. 

 

Een aantal belangrijke cijfers en feiten springen in het oog: 

o Prestaties voor personen met een handicap (pagina 47) 

Op 31.12.2014 stond de teller van de door de FOD erkende personen met een handicap op 659.000. Onze FOD 

gaf aan 326.072 van hen (gemiddeld 323.141 op jaarbasis) een tegemoetkoming, goed voor een totaalbedrag van 

1.820.497.960,29 €, plus 92.054.614,64 € aan achterstallige bedragen. 

 

o Bestrijding van sociale fraude (pagina 66) 

Onze dienst Sociale Inspectie voerde in 2014 niet minder dan 18.979 controles uit (ongeveer 23,6% in de horeca, 

21,8% in de bouwsector en 19% in garages en tankstations). 

 

o Zelfstandigen (pagina 34) 

De FOD is een voortrekkersrol blijven spelen bij de omzetting van de beleidsbeslissing om op 1 januari 2015 een 

nieuwe berekeningswijze in te voeren voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen. De bijdragen van een 

bepaald bijdragejaar worden voortaan berekend op basis van de beroepsinkomsten van datzelfde jaar (en niet van 

het 3de jaar dat eraan voorafgaat). Op die manier sluit de berekening van de bijdragen beter aan bij de 

economische situatie van de zelfstandige. 

 

o Internationale relaties (pagina 31) 

Van november 2014 tot mei 2015 was België voorzitter van de Raad van Europa. In dit kader organiseerde de FOD 

Sociale Zekerheid samen met de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg op 12 en 13 februari 2015 in 

Brussel een tweedaagse conferentie over de toekomst van de sociale rechten in Europa. Aansluitend op deze 

conferentie werd het "Document van Brussel" opgesteld, dat alle voorstellen bevat die tijdens de conferentie 

werden voorgesteld. 

 

http://www.coe.int/en/web/portal/home
http://www.coe.int/en/web/turin-process/home
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/TurinConference/Brussels-Document-de-Bruxelles_bil.pdf
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o Oorlogsslachtoffers (pagina 59) 

De FOD beheert een 13 kilometer lang archief met documenten over de Belgische burgers die in België of in de 

bezette gebieden betrokken waren bij gebeurtenissen in verband met de Tweede Wereldoorlog. Om de 

aanvragen zo vlot mogelijk te behandelen, gebruikt de FOD een databank die toegang biedt tot 385.062 dossiers 

(statuten van nationale erkentelijkheid, invaliditeitspensioenen en renten). 

 

o Wetgeving & reglementering - publicaties 

Onze FOD produceert zodanig veel nieuwe teksten dat we ze je enkel in een afzonderlijke bijdrage kunnen 

voorstellen (pagina 111)! Vergeet niet om ook een blik te werpen op onze publicaties. De productie van onze DG 

Personen met een handicap is zeer indrukwekkend (pagina 49), maar ook onze andere diensten hebben niet 

stilgezeten (pagina 108). 

 

Een terechte bezorgdheid 

Laten we eerlijk zijn: in tijden van crisis hebben de overheidsdiensten het hard te verduren. De lineaire 

bezuinigingen (pagina 86) op personeel, werkingskosten en investeringen spelen ons parten en veroorzaken 

ongerustheid bij onze 1.100 medewerkers (pagina 76). Gelukkig had onze FOD al geanticipeerd op de 

bezuinigingsmaatregelen door zelf besparingen door te voeren. Om te beginnen hebben we de digitalisering van 

onze dossiers en procedures opgedreven (pagina 90). Vervolgens gebruiken we nog slechts 4 van de 6 

verdiepingen die we op 1 januari 2009 ter beschikking hadden. Bovendien passen we steeds vaker de principes 

van Lean management toe (pagina 75). Tot slot stellen we een bestuursovereenkomst (voor 2016-2018) of 

ontwerpen van bestuursovereenkomst (2011-2013 en 2014-2016) op. Aan de hand van deze beheersinstrumenten 

(pagina 73) kunnen we de toezichthoudende overheid een portefeuille van zorgvuldig gekozen, geplande en 

begrote projecten voorleggen die getoetst worden aan strikte indicatoren. 

 

Een jaarverslag “op eigen kracht” 

Dit document werd volledig intern gerealiseerd (redactie, vertaling en lay-out). Het jaarverslag is het resultaat van 

een co-creatie waarbij al onze diensten betrokken waren. Om financiële en ecologische redenen publiceren wij het 

jaarverslag 2014 enkel in digitale vorm, als eenvoudige pdf. 

 

 

Ik wens je veel leesplezier! 

 

Frank Van Massenhove 

Voorzitter van het Directiecomité 
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Achter de schermen van de FOD 

1. De dienst van de FOD sociale zekerheid in België  

De FOD Sociale Zekerheid is een vrij grote organisatie met ongeveer 1.100 medewerkers. De meerderheid (5/6) 

werkt 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. 

 

1.1. 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. 
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1.2. Beknopte voorstelling van de diensten van de FOD  

De zes directies-generaal (DG) 

 

De DG Beleidsondersteuning staat in voor de materies en processen die betrekking hebben op meer dan één 

tak of stelsel 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 en sociale indicatoren. Ze biedt 

onze toezichthoudende ministers en partners in het netwerk van de sociale zekerheid een proactieve en 

klantgerichte dienstverlening. Daarnaast vervult de DG Beleidsondersteuning een belangrijke transversale rol in 

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. In 2013 

bevatte de enveloppe van de DG lopende projecten. 

 

De DG Zelfstandigen is het expertisecentrum met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen in 

België. Zij werkt mee aan de uitwerking van de regelgeving over dit statuut en ziet toe op de interpretatie ervan 

zodat de sociale verzekeringsfondsen ze correct en consequent kunnen toepassen. De DG Zelfstandigen 

beantwoordt vragen van zelfstandigen die informatie wensen en beheert de Commissie voor vrijstelling van 

bijdragen. Op internationaal vlak houdt ze zich bezig met het voorbereiden, onderhandelen over en afsluiten van 

bilaterale overeenkomsten. Ze formuleert ook adviezen over de Europese wetgeving. 

 

De DG Sociale Inspectie controleert jaarlijks ongeveer 20.000 werkgeversdossiers. Zowel kleine werkgevers als 

grote ondernemingen worden onder de loep genomen. De controles zijn bedoeld om na te gaan of de 

socialezekerheidswetgeving (RSZ, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, kinderbijslag, ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, DIMONA, deeltijds werk, tewerkstelling van buitenlandse werknemers, ...) correct wordt 

nageleefd. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, kan dit aanleiding geven tot een repressieve actie. Daarnaast 

formuleren de sociaal inspecteurs van deze DG als deskundigen advies op vlak van de correcte toepassing van de 

socialezekerheidswetgeving, zowel voor de werkgevers als voor de burgers en de werknemers. Bovendien kan de 

DG als bemiddelaar optreden bij sociale conflicten. 

 

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 te kunnen 

genieten van diverse sociale en fiscale maatregelen (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. 
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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. Op vlak van sociaal beleid speelt deze DG een brede rol. De projecten van 

Sociaal Beleid zijn transversaal, aangezien de DG op het kruispunt van verschillende sferen opereert: die van de 

burger en de beleidsmakers, die van de regelgeving en de cijfergegevens, binnen de verschillende takken van de 

sociale zekerheid en met betrekking tot de verschillende statuten. De dossiers gaan over domeinen als 

arbeidsrecht, fiscaliteit, verzekeringsrecht, maatschappelijke integratie en welzijn.  

 

De DG Oorlogsslachtoffers heeft twee hoofdopdrachten: de uitvoering van de wetgeving inzake 

burgerslachtoffers van de tweede wereldoorlog en het beheer van 13 kilometer oorlogsarchieven met een grote 

geschiedkundige waardijn 2014 ontvingen 17.388 oorlogsslachtoffers diverse tegemoetkomingen en voordelen. 

 

 

De vijf stafdiensten (SD) 

 

De stafdienst Budget & Beheerscontrole (B&B) maakt het budget op en voert het uit. Hij beheert de 

rekeningen van onze FOD. Hij ondersteunt het Directiecomité door financiële informatie te verstrekken en 

systemen voor beheerscontrole te ontwikkelen. 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 stafdienst Personeel & Organisatie (P&O) werft gemotiveerde en opgeleide medewerkers aan die de FOD 

toelaten zijn doelstellingen te behalen. De stafdienst P&O beheert de middelen (personeelsenveloppe, enz.) en 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 professionele oplossingen aan die de 

processen van de verschillende DG's en stafdiensten 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, ...). Bij de uitvoering van de projecten worden 

acht speerpunten vooropgesteld: communicatie tussen burger en administratie, administratieve vereenvoudiging, 

behoorlijk bestuur en business intelligence, kennisbeheer, samenwerking tussen de personeelsleden, veiligheid en 

risicobeheer, business transformation en continuïteit.  

 

 

 



Pagina 11 

De SD Facility Management (FM) ondersteunt de diensten van onze SPF bij hun dagelijkse werking. Hij is 

verantwoordelijk  voor de aankooppolitiek en het beheer van onze gebouwen. De dienst FM (toegevoegd aan de 

Diensten van de Voorzitter in 2014) draagt eveneens bij aan de vereenvoudiging of automatisering van bepaalde 

activiteiten (vb. het dynamisch beheer van de archieven). 

 

Diensten van de Voorzitter hebben als opdracht de Voorzitter van het Directiecomité bij te staan in de leiding, 

het algemeen bestuur en de coördinatie van de FOD. Deze diensten ondersteunen de directies-generaal (DG's) en 

de stafdiensten (SD's)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 ePMO 

(ondersteuning inzake projectbeleid- en beheer). 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.  

 

 

Wij hopen dat je de FOD Sociale Zekerheid dankzij het Jaarverslag 2014 beter zal leren 

kennen. Wil je graag meer weten over onze organisatie? Kom je graag een kijkje nemen in 

onze dynamische werkomgeving waar teamwerk alle kansen krijgt? 

Aarzel niet ons te contacteren (zie achteraan het document voor onze contactgegevens)! 

Frank VAN MASSENHOVE, Voorzitter 
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2. Onze opdrachten: een thematische benadering  

Ons jaarverslag 2014 is opgedeeld in 4 thema’s, die overeenkomen met onze 4 strategische opdrachten:  

o beleidsondersteuning en -coördinatie; 

o dienstverlening aan gebruikers;  

o bestrijding van sociale fraude; 

o ontwikkeling van ons organisatorisch vermogen.  

 

Le Comité de Direction du SPF Sécurité sociale (en 2014) 

Frank VAN MASSENHOVE 

 

Tom AUWERS     

Claire BARETTE     

Jan BERTELS     

Marcel CROP    

André GUBBELS   

Jean-Claude HEIRMAN    

 

Michaëlla MISKO 

Renaat SCHROOTEN    

 

Voorzitter 

 

DG Beleidsondersteuning 

DG Oorlogsslachtoffers 

DG Sociaal Beleid 

DG Zelfstandigen 

DG Personen met een handicap 

DG Sociale Inspectie & SD 

Personeel & Organisatie 

SD ICT 

SD Budget & Beheerscontrole 
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1. Beleidsondersteuning en -

coördinatie 

 

Een kwaliteitsvolle ondersteuning verzekeren bij de 

uitwerking en de voorbereiding van het sociaal beleid 

 

Met zijn kennis en expertise moet de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

alle actoren van de sociale zekerheid ondersteunen in het kader van de 

uitwerking, voorbereiding en evaluatie van het sociaal beleid.  

Door de coördinatie van bepaalde activiteiten van de sector, de realisatie van 

onderzoeken, het lanceren van studies, de analyse van gegevens en de 

uitwerking van de regelgeving ondersteunt de FOD de beleidsmakers, de sociale 

partners en de andere instellingen van sociale zekerheid in een sfeer van 

partnerschap en gemeenschappelijk projectbeheer. Op die manier helpt de FOD 

de Belgische verantwoordelijken correcte beslissingen te nemen en zo de sociale 

bescherming in België te verbeteren.  

De FOD vertegenwoordigt de Belgische sociale zekerheid tegenover onze 

buitenlandse partners en de supranationale instellingen en wordt geacht ons 

sociaal model buiten de landsgrenzen te promoten en te verdedigen. 
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1. Ondersteuning behoorlijk bestuur 

1.1. Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ) 

1.1.1. Bestuursovereenkomsten 

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

bestuursovereenkomsten tussen de Federale Staat en de OISZ. De algemene beleidsnota van de Minister van 

sociale zaken bepaalt uitdrukkelijk dat in 2015 nieuwe overeenkomsten zullen worden onderhandeld met de OISZ 

voor de periode 2016-2018. In dit kader bood onze FOD de beleidscel van de Minister methodologische 

ondersteuning, meer bepaald door een onderhandelingsprocedure voor de volgende overeenkomsten voor te 

stellen. 

Contact: amaury.legrain@minsoc.fed.be 

 

1.1.2. 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. Zo beschikken ze over een beheerscomité dat bestaat uit een gelijk aantal 

vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties.  

De Staat is vertegenwoordigd door twee regeringscommissarissen: een commissaris die de Minister van Begroting 

vertegenwoordigt voor het budgettaire luik en een commissaris die de Minister vertegenwoordigt die bevoegd is 

voor de instelling. Verschillende medewerkers van de FOD vervullen de rol van regeringscommissaris bij het 

beheerscomité van een instelling van sociale zekerheid. Deze functie omvat onder meer de analyse van de 

ingediende documenten, deelname aan werkgroepen, controle op het naleven van de wetgeving en de 

bestuursovereenkomsten, rapportering bij de toezichthoudende minister en verzorgen van de contacten met de 

beleidscel.  

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be 

 

1.1.3. Administratief en geldelijk statuut 

A. Benoemingen voor specifieke functies 

In 2014 werden bij de FOD 124 dossiers afgehandeld en bekendgemaakt met betrekking tot specifieke 

benoemingen bij de OISZ (managementfuncties, mandaten bij hun beheercomités, regeringscommissarissen enz.). 

 

B. Antwoord op parlementaire vragen 

Verder coördineerde de DG Beleidsondersteuning in 2014 het antwoord van de OISZ op 17 parlementaire vragen 

gesteld aan hun toezichthoudende ministers. 
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C. Aanstelling van bedrijfsrevisoren bij de OISZ 

De overheidsopdrachten voor de vernieuwing (voor een termijn van 6 begrotingsjaren) van de mandaten (waarvan 

de meeste op hun einde liepen) werden gelanceerd in 2012. 

Er werden negen procedures afgerond en de revisoren werden aangesteld voor de volgende instellingen: de 

KSZ/eHealth (gecombineerde offerteaanvraag voor de twee instellingen samen), de HVZ, de FAO, de RJV, het 

RIZIV, Famifed, de HVW, de RSZPPO en het FBZ. 

In 2014 was de aanstellingsprocedure nog steeds aan de gang voor de volgende instellingen: de RVA, de RSZ, de 

RSVZ en de HZIV.  

 

D. Bestekken betreffende de aanstellingen van revisoren bij de OISZ. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Inspectie van financiën en de FOD begroting en van onze 

opmerkingen over de beoordelingsverslagen heeft de FOD Sociale Zekerheid het bestek betreffende de 

aanstelling van een college van revisoren bij de OISZ aangepast. 

De wijzigingen hebben onder meer te maken met: 

o de selectieprocedure voor kandidaten en de ervaringsvereisten 

 Vroeger was het voor een bedrijf zonder ervaring bij een OISZ onmogelijk om aan een aanbesteding deel te nemen. 

Die regel is enigszins versoepeld dankzij het selectiesysteem dat voor toekomstige opdrachten is uitgewerkt. Er worden 

punten toegekend voor ervaring (binnen de OISZ van de opdracht, bij andere OISZ en andere instellingen van de federale 

overheid en de deelgebieden, en in de private sector), maar tevens wordt een gewicht toegekend aan de ervaring in 

functie van het profiel van de revisoren (permanent, medewerker of stagiair) die aan de betreffende opdracht wordt 

toegewezen. 

o de gunningscriteria. Naast de prijs en het plan van aanpak leeft de FOD Sociale Zekerheid ook het 

begrip "volume arbeidsuren" ingevoerd. Dit wordt uitgedrukt in aantal uren equivalent bedrijfsrevisor.  

Het nieuwe bestek is van toepassing voor de nieuwe procedures die worden opgestart vanaf 2015. 

Contact: patrick.luypaert@minsoc.fed.be (benoemingen en parlementaire vragen) en 

marie-helene.noel@minsoc.fed.be  (benoemingen en revisoren) 

 

 

1.2. Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen 

Tijdens de cyclus 2014 (van 1/10/2013 tot 30/9/2014) heeft onze FOD zijn controlerende rol bij de sociale 

verzekeringsfondsen (SVF) voor zelfstandigen verder uitgeoefend om ervoor te zorgen dat de geldende 

regelgeving, zowel op administratief als op boekhoudkundig en financieel gebied, correct en eenvormig wordt 

toegepast. 
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1.2.1. Administratieve controle 

Bij wijze van steekproef werden in de volgende domeinen 15.384 dossiers gecontroleerd:  

 

 

1.2.2. Boekhoudkundige en financiële controle 

Deze controle had betrekking op het boekjaar 2012 en ging over: 

o het naleven van de financiële en boekhoudkundige verplichtingen; 

o de dagelijkse overdracht van de geïnde bijdragen; 

o de gegrondheid van voorschotaanvragen voor de betaling van gezinsbijslag,  

o onvoorwaardelijke pensioenen en faillissementsuitkeringen; 

o de verantwoording van beheerskosten; 

o de juistheid van de kwartaalaangiftes, de balansen, de resultaatrekeningen en de statistieken; 

o de opvolging van de rapportering over de interne controle en de jaarrekeningen die werden 

goedgekeurd door de algemene vergadering van de fondsen.  

Voor elk fonds werden 2 algemene controleverslagen opgesteld (een over de administratieve controle en een 

over het financieel-boekhoudkundig nazicht), met een uitgebreid overzicht van de gemaakte fouten en 

aanbevelingen. 

Gelijktijdig werd een ander verslag opgesteld waarin aan de resultaten van de fondsen een score werd gegeven 

en zij onderling werden vergeleken. Dit verslag werd op 19 december 2014 aan de fondsen voorgesteld.  

Daarbij werden de scores vergeleken met die van de vorige controlecycli. Voor de SVF die tijdens de 

controlecyclus 2014 “goede” resultaten behaald hebben, liggen deze resultaten over het algemeen in het 

verlengde van de resultaten van de controlecyclus 2013, wat wijst op een zeker structureel kwaliteitsniveau van de 

dienstverlening. 

 

 

 

 

 

Sociale bijdragen 
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Administratieve controle- uitsplitsing per domein 
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Globaal kunnen een aantal verbeteringen worden vastgesteld wat betreft: 

o de output van de controles (namelijk de termijn voor de behandeling van de opgestelde nota's), hetgeen 

reeds eerder naar voren werd gebracht; 

o de opvolging en het beheer van de dossiers zelfstandigen zelf (in het bijzonder op vlak van invordering, 

vennootschapsbijdragen en de faillissementsverzekering). 

Daarnaast behandelt de FOD ook vragen van de sociale verzekeringsfondsen, verzoeken om opheffing van de 

verjaring en vragen om inlichtingen van particulieren. 

Contact: bernard.vandecavey@minsoc.fed.be 

 

 

1.2.3. PIRAMID: een toonaangevend samenwerkingsplatform 

Piramid (Platform for Interactive Retrieving, Analysing and Managing Information and Documentation) bestaat 

inmiddels 6 jaar en telt reeds meer dan 500 professionele gebruikers. 

Doorheen de jaren is het aantal nieuwe samenwerkingsruimtes op dit platform toegenomen. 

Zo werd in 2014 een nieuwe zone gecreëerd in verband met de hervorming van de berekeningswijze voor de 

sociale bijdragen. Via deze weg werden meer dan honderd specifieke vragen over dit thema, via uitwisselingen 

tussen de sociale-verzekeringsfondsen en DG Zelfstandigen. 

Eind 2014 werd ook de zone gewijd aan de voorbereiding van antwoorden op parlementaire vragen herzien; 

momenteel faciliteert deze zone een samenwerking met het kabinet van de minister bevoegd voor dit domein. 

Zo bevestigt Piramid zijn rol als referentie- en opleidingsinstrument voor alle actoren van de sociale zekerheid 

voor zelfstandigen. 

Contact: bernard.vandecavey@minsoc.fed.be 
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2. Bilaterale en multilaterale relaties 

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. We werken daarvoor samen 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 

een ander 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 ondertekend in 2014: Israël, Marokko et Turkije 

Opgestarte en verdergezette onderhandelingen: Kosovo, Marokko en Turkije 

Contact: hendrik.hermans@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: vertegenwoordiging van de Belgische Staat en 

verdediging van de Belgische belangen 

De DG Beleidsondersteuning behartigt de Belgische standpunten en belangen inzake de sociale bescherming. 

Hiertoe knoopt zij multilaterale contacten aan met andere landen en  internationale instellingen zoals: 

o De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidssystemen (zie 2.2.1.); 

o het Comité voor sociale bescherming (zie 2.2.2.); 

o de Raad van Europa (zie 2.2.3.); 

o De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (zie 2.2.4.); 

o Eurostat (zie 2.2.6.); 

o de groep Sociale Vragen van de Raad van de Europese Unie (zie 2.2.7.);  

o de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling - OESO (zie 2.2.8.); 

o de Internationale Arbeidsorganisatie – IAO (zie 2.2.9.);  

o de VN (zie 2.2.10.); 

o enz. 

 

mailto:hendrik.hermans@minsoc.fed.be
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2.2.1. Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidssystemen 

In het kader van de Europese coördinatieregels werd de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidssystemen (een gemengde instelling bestaande uit ambtenaren van de Europese commissie en 

afgevaardigden van de lidstaten) opgericht.  

De Administratieve Commissie: 

o zorgt er in eerste instantie voor dat de Europese verordeningen die de verschillende 

socialezekerheidstakken coördineren (inzake geneeskundige verzorging, werkloosheidsuitkering, 

pensioenen enz.) begrijpelijk zijn en door de instellingen van sociale zekerheid worden toegepast; 

o behandelt de administratieve en interpretatieve vragen die voortvloeien uit hetgeen bepaald wordt bij de 

verordeningen i.v.m. de coördinatie van de sociale zekerheid; 

o is verantwoordelijk voor de bevordering en de ontwikkeling van de samenwerking tussen de EU-

lidstaten. 

België wordt hierin vertegenwoordigd door onze FOD.  

Daarnaast heeft de Administratieve Commissie heel wat geïnvesteerd in:  

o de analyse en het onderzoek van beleidsvragen (zoals de internationale dimensie van de coördinatie); 

o de correcte toepassing van de coördinatieregels door te strijden tegen fraude en fouten (in de 

toepassing van de voornoemde verordeningen); 

o de verbetering van de elektronisch gegevensuitwisseling tussen de socialezekerheidsinstellingen van de 

verschillende lidstaten van de Europese Unie. 

In 2014 heeft België zich voortdurend ingezet om ervoor te zorgen dat ook de bestrijding van sociale fraude deel 

uitmaakt van de activiteiten van de Administratieve Commissie. 

Contact: marc.morsa@minsoc.fed.be & benjamin.dessy@minsoc.fed.be 

 

 

2.2.2. Sociaal Beschermingscomité  

Het Europees Comité voor sociale bescherming:  

o bereidt de beslissingen van de Raad van ministers van sociale zaken voor; 

o keurt adviezen en verslagen goed over de sociale situatie en het sociale beleid in de lidstaten en de Unie; 

o biedt een aanzienlijke bijdrage in het kader van het Europees Semester (Europe 2020-strategie).  

De FOD is de Belgische delegatieleider bij het Europees Comité voor sociale bescherming. Sinds 2012 is België 

vicevoorzitter van het comité.  

In 2014 heeft de delegatie in hoofdzaak bijgedragen tot: 

o de activiteiten in verband met de strategie Europa 2020; 

o de werkgroep over de doeltreffendheid en de efficiëntie van de sociale bescherming. 

Contact: muriel.rabau@minsoc.fed.be en peter.lelie@minsoc.fed.be  

mailto:marc.morsa@minsoc.fed.be
mailto:benjamin.dessy@minsoc.fed.be
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=nl
http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm
mailto:muriel.rabau@minsoc.fed.be
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De Subgroep Indicatoren (ISG) van het Comité voor sociale bescherming: 

o is de permanente subgroep van het Sociaal Beschermingscomité; 

o werkt sociale indicatoren uit voor de opvolging van de Europese 

gemeenschappelijke doelstellingen inzake sociale bescherming en sociale 

insluiting; 

o voert analyses uit in het kader van de opdrachten van het sociaal 

Beschermingscomité ; 

o neemt deel aan de uitwerking van sociale statistieken op Europees niveau, in het 

bijzonder door middel van de EU-Statistics on Income and Living Conditions (EU-

SILC). 

De FOD Sociale Zekerheid coördineert de Belgische vertegenwoordiging bij de ISG. 

De België is ondervoorzitter van de ISG sinds 2013 en waarnemend voorzitter  sinds 2014. 

In 2014 waren de belangrijkste activiteiten van de ISG: 

o de analyse van de sociale situatie op basis van de Social Protection Performance 

Monitor in het kader van het jaarverslag van het sociaal Beschermingscomité; 

o de evaluatie en de ontwikkeling van het Joint Assessment Framework on Health; 

o de ontwikkeling van een social scoreboard, een hulpmiddel om de sociale 

dimensie van de EMU te versterken. 

Contact: rudi.vandam@minsoc.fed.be 

 

 

2.2.3. Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa 

De FOD vertegenwoordigt België bij: 

o het Europees Comité voor sociale cohesie, de menselijke waardigheid en de gelijkheid (CDDECS);; 

o het Regeringscomité van het Europees Sociaal Handvest en de Europese Code inzake sociale 

zekerheid. 

In het kader van het tweede Comité heeft de FOD:  

o meegewerkt aan het verslag over de toepassing van het herziene Sociaal Handvest; 

o een rapportage uitgevoerd over de Belgische toepassing van d Europese Code inzake sociale zekerheid. 

Contact: jacques.donis@minsoc.fed.be, marc.morsa@minsoc.fed.be & manuel.paolillo@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 

mailto:rudi.vandam@minsoc.fed.be
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/actiedomeinen/internationaal/raad_van_europa/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/governmentalcommittee/gcdefault_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/governmentalcommittee/2013_en.pdf
mailto:jacques.donis@minsoc.fed.be
mailto:marc.morsa@minsoc.fed.be
mailto:manuel.paolillo@minsoc.fed.be
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2.2.4. Raad Justitie en binnenlandse zaken 

Onze FOD neemt deel aan verschillende coördinatieplatformen op Belgisch niveau aangaande de 

onderhandelingen van de Raad Justitie en binnenlandse zaken over een nieuwe dataprotectie-regelgeving. Onze 

FOD coördineert en verdedigt hierin de belangen van onze sociale zekerheidssector en werkt hiervoor nauw 

samen met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de betrokken politieke autoriteiten.  

Daarnaast ondernam onze FOD verschillende stappen naar de andere lidstaten en de Europese Commissie toe ter 

verdediging van onze belangen. 

Contact: frederic.vanpeteghem@minsoc.fed.be 

 

 

2.2.5. Opdracht van “Eurocoördinator”  

De FOD zorgt voor de opvolging van contentieuze en pre-contentieuze inbreukprocedures in de Europese Unie. 

Zo worden prejudiciële geschillen onderzocht en vragen van de Commissie, van SOLVIT en van burgers over de 

toepassing van het Europees recht beantwoord. Verder verspreidt de FOD informatie en coördineert hij de 

antwoorden van de bevoegde diensten. Ten slotte staat de FOD in voor de opvolging van de omzetting van de 

Europese richtlijnen. 

 SOLVIT is een online netwerk voor het oplossen van problemen. De EU-lidstaten werken hier samen om de 

problemen ten gevolge van een slechte toepassing van de wetgeving van de interne markt door de openbare 

overheden pragmatisch te regelen. 

Contact: martina.baumans@minsoc.fed.be 

 

 

2.2.6. Vertegenwoordiging bij Eurostat 

De FOD neemt deel aan de werkgroepen “Sociale Bescherming” en “gezondheidsstatistieken – care” bij Eurostat. 

Deze werkgroepen staan in voor de inzameling en verspreiding van statistische gegevens op het gebied van de 

sociale bescherming en van de gezondheidsstatistieken. De Belgische vertegenwoordigers hebben een bijdrage 

geleverd aan de nieuwe methodologische ontwikkelingen op internationaal niveau. Zij zijn actief betrokken bij de 

reflectie over de ontwikkelingen op deze gebieden om te beantwoorden aan de toekomstige beleidsnoden. 

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/nl/council-eu/configurations/jha/
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/bcss/home/index.html
mailto:frederic.vanpeteghem@minsoc.fed.be
http://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm
mailto:martina.baumans@minsoc.fed.be
http://ec.europa.eu/eurostat
mailto:dirk.moens@minsoc.fed.be
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2.2.7. Groep “Sociale Vragen” van de Raad van de Europese Unie 

Bij de Groep Sociale Vragen vertegenwoordigt onze FOD België wat betreft dossiers over de 

coördinatieregelgeving.  

In 2014 werden door de Raad verschillende initiatieven aangenomen in het kader van de Strategie Europa 2020: 

o de richtlijn betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers door 

verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten; 

o de verordening tot oprichting van een Europees Fonds voor hulp aan de minstbedeelden; 

o de verordening tot oprichting van een EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).  

Contact: muriel.rabau@minsoc.fed.be 

 

 

2.2.8. Vertegenwoordiging bij de OESO  

De FOD neemt actief deel aan verschillende comités van de OESO: ELSA en “Gezondheid”, WP1 “Sociaal Beleid”, 

expertgroep “Gezondheidsgegevens” en “Gezondheidsrekeningen” evenals werkgroepen in verband met 

verschillende onderzoeksprojecten van de OESO. 

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be 

 

2.2.9. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

Onder coördinatie van de FOD Tewerkstelling neemt onze FOD deel aan het opstellen van de verslagen van de 

ILO (in het kader van het controlemechanisme) over de toepassing van de verdragen, in het bijzonder die in 

verband met de sociale bescherming, die door België zijn goedgekeurd.  

Onze FOD heeft deelgenomen aan de activiteiten bij het Comité voor sociale bescherming van de Internationale 

Arbeidsconferentie (IAC) 2014. Deze stonden in het teken van de overgang van een informele economie naar een 

formele economie. 

Op basis van de conclusies aangenomen door het Comité voor sociale bescherming tijdens de IAC (2014) heeft 

het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) een ontwerp van aanbeveling uitgewerkt om de nodige beleidsgebonden 

en juridische begeleiding te verstrekken bij de overgang van een informele naar een formele economie. 

Dit ontwerp van aanbeveling zal worden onderzocht tijdens de IAC (2015) en zal waarschijnlijk worden 

aangenomen. Het gaat om een initiatief "van lange adem"  uitgevoerd door de IAO en van het grootste belang 

voor de lidstaten van de Europese Unie. De actieve deelname van de FOD Sociale Zekerheid aan de activiteiten 

van de internationale conferentie kon bij alle partners op een warm onthaal rekenen. 

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

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/nl/council-eu/preparatory-bodies/working-party-social-questions/
mailto:muriel.rabau@minsoc.fed.be
http://www.oecd.org/about/
mailto:dirk.moens@minsoc.fed.be
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/international-labour-office/lang--en/index.htm
mailto:marc.morsa@minsoc.fed.be
mailto:marc.morsa@minsoc.fed.be
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2.2.10. Vertegenwoordiging bij de VN 

A. Post-2014 raamwerk voor duurzame ontwikkeling  

Onze FOD werkt mee aan de voorbereiding van de Belgische positie voor de VN-onderhandelingen aangaande de 

opvolger van de Millennium Development-doelstellingen (MDGs), waarin ook het luik ‘duurzame ontwikkeling’ zal 

worden opgenomen.  

Onze FOD: 

o reikt expertise aan op Belgische overlegplatformen (Interdepartementale Commissie Duurzame 

Ontwikkeling en de coördinaties van Buitenlandse Zaken); 

o stelt achtergrondnota’s en posities aangaande sociale bescherming ter beschikking.  

Naast sociale bescherming is ook de garantie dat personen met een handicap hun rechten in dit kader kunnen 

laten gelden een aandachtspunt voor de FOD.  

Contact: frederic.vanpeteghem@minsoc.fed.be 

 

B. Internationaal beleid inzake handicap 

De FOD ziet toe op de coördinatie van het internationaal beleid inzake handicap, in het bijzonder wat betreft de 

Verenigde Naties en de Europese Unie. 

In het kader van de VN werd de FOD belast met de coördinatie van het Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (UNCRPD), zowel federaal (coördinatie van de contactpunten bij de verschillende federale 

diensten) als voor de deelgebieden (coördinatie van de contactpunten binnen de gewesten en 

gemeenschappen). Dit Verdrag werd door de VN goedgekeurd op 13 december 2006 en trad in België in werking 

in juli 2009.  

Het Verdrag: 

o zet een paradigmawijziging in van een medische kijk op de handicapproblematiek naar een 

maatschappelijke kijk gebaseerd om de mensenrechten; 

o bevestigt dat een handicap het gevolg is van verschillende hindernissen die het de persoon met een 

handicap onmogelijk maken 

- ten volle en daadwerkelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven en 

- op rechtsvlak op voet van gelijkheid met anderen te staan; 

o is bedoeld om de betrokkenheid van het middenveld en de personen met een handicap bij alle relevante 

vraagstukken te bevorderen. 

In 2014 werd het in juli 2011 aan de VN voorgelegde eerste Belgische verslag over de uitvoering van het UNCRPD 

onderzocht. Op 18 en 19 september vond een constructieve dialoog plaats tussen België en het VN-Comité voor 

de rechten van personen met een handicap plaats. Na dit onderzoek heeft het Comité een reeks aanbevelingen 

geformuleerd om de uitvoering van het Verdrag in België te optimaliseren. 

 

https://www.un.org/millenniumgoals/
mailto:frederic.vanpeteghem@minsoc.fed.be
http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/92-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap.html
http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/92-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap.html
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De FOD speelt ook een rol bij de invoering van het VN-Verdrag binnen de Europese Unie, door deelname  aan 

colloquia, conferenties en de vergaderingen van de Disability High Level Group en door opvolging van de 

juridische en politieke dossiers ter zake.  

Contact: greet.vangool@minsoc.fed.be, emmanuelle.hardy@minsoc.fed.be en gauthier.cocle@minsoc.fed.be 

 

C. 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 

betreffende ouderen en waardig ouder worden.  

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be 

 

 

2.3. Projecten en specifieke thema’s  

2.3.1. Het project “Extern Optreden” 

In het kader van het project "Extern Optreden" ontwikkelde de FOD Sociale Zekerheid een structuur en 

instrumenten ontwikkeld om het buitenlands beleid van de Europese Unie op te volgen voor zover dit betrekking 

heeft op aspecten die rechtstreeks verband houden met de sociale zekerheid. Aan de hand van een boordtabel 

kunnen de dossiers beter worden opgevolgd en is een efficiënt risicobeheer mogelijk zonder overbodige 

investeringen, geheel in overeenstemming met de ‘wendbare’ benadering van onze FOD. In 2014 nam de FOD 

actief deel aan de Europese activiteiten betreffende de coördinatie van de socialezekerheidssystemen tussen de 

EU en bepaalde derde landen. 

Contact: Keyina.mpeye@minsoc.fed.be en benjamin.dessy@minsoc.fed.be   

 

2.3.2. Business Development Management  

Het doel van dit domein is om de Belgische expertise op Europees niveau te ontwikkelen en optimaal te benutten. 

Het domein doet ook de opvolging van internationale offerteaanvragen voor overheidsopdrachten die betrekking 

hebben op de kerntaken van de FOD Sociale Zekerheid. Om deze taken te structureren werd de BDM Unit 

opgericht.  

 

A. BELINCOSOC 

In 2012 werd het shared service center BELINCOSOC gelanceerd, dat ter beschikking staat van alle openbare 

instellingen van sociale zekerheid. BELINCOSOC heeft als doel de Belgische internationale samenwerking op het 

gebied van sociale bescherming te structureren. In 2014 werd beslist een organiek begrotingsfonds genaamd 

BELINCOSOC op te richten om de Europese subsidies te beheren. 

 

 

mailto:greet.vangool@minsoc.fed.be
mailto:emmanuelle.hardy@minsoc.fed.be
mailto:gauthier.cocle@minsoc.fed.be
mailto:dirk.moens@minsoc.fed.be
mailto:keyina.mpeye@minsoc.fed.be
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BELINCOSOC: 

o is een doeltreffend instrument om grootschalige internationale acties op touw te zetten en om landen te 

helpen die hun socialebeschermingssysteem willen uitbouwen of verbeteren; 

o biedt antwoorden op vragen die niet (of niet behoorlijk) kunnen worden behandeld zonder een 

collectieve benadering in alle stelsels en takken van de sociale zekerheid; 

o is een bevoorrecht aanspreekpunt voor buitenlandse instellingen die meer willen weten over het Belgisch 

systeem van de sociale bescherming in zijn globaliteit; 

o staat in naam van zijn leden in voor de relaties met de internationale organisaties die actief zijn op het 

vlak van de sociale bescherming en welzijnskwesties; 

o moet de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen en treedt op als internationaal erkend 

onderzoekscentrum.   

Via het BELINCOSOC-netwerk worden Belgische experten gemobiliseerd ten dienste van internationale projecten. 

Vandaag is BELINCOSOC actief betrokken bij de uitwerking van 4 Europese projecten: 

o EU-China Social Protection Reform Project; 

o Turkey-promoting registered employment; 

o Marocco-development of social indicators; 

o Cyprus-IT-tools for combating undeclared work.   

Contact: info@belincosoc.be 

 

B. Project H5NCP-Beyond 

Beslissing H5 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidssystemen ( ZIE 

2.2.1., HIERBOVEN) bepaalt dat iedere lidstaat een contactpunt moet aanduiden voor de uitwisseling van informatie 

over risico's in verband met fraude, fouten en systematische moeilijkheden. 

Het project wil de effectiviteit van deze contactpunten verhogen, en wel op de volgende manieren:  

1. Opstellen van een overzicht van de contactpunten ;  

2. Oprichting van een interactief digitaal samenwerkingsplatform; 

3. Ter beschikking stellen van een duidelijke handleiding en opleiding voor het gebruik van het 

platform; 

4. de contactpunten inlichten over hun taken en bevoegdheden als nationaal contactpunt. 

In 2013 vond het hoogtepunt van het project plaats, met twee workshops en een slotconferentie over de 

resultaten van het project. Tijdens de vergadering van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidssystemen van december 2013 heeft de Commissie de Belgische en Nederlandse delegaties een 

mandaat gegeven om het H5NCP-platform te beheren gedurende 2 jaar: 2014-2015. 

 

 

 

mailto:info@belincosoc.be
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Op 25 en 26 september 2014 hield het contactpunten-netwerk H5NCP zijn eerste jaarlijkse vergadering te Rome. 

Tijdens deze conferentie: 

o kwamen niet minder dan 30 vertegenwoordigers uit verschillende landen samen; 

o werden strategische onderwerpen behandeld met betrekking tot de internationale en Europese aspecten 

van de fraudebestrijding; 

o en werden ideeën uitgewisseld over goede praktijken in bepaalde landen. 

Deze conferentie werd bovendien bijgewoond door een expert op hoog niveau van de ISSA (International Social 

Security Association) en een vertegenwoordigster van de Europese Commissie. 

Over de vele resultaten van de conferentie werd een beknopt verslag geschreven, dat aan de Administratieve 

Commissie werd bezorgd. Na een vergadering met de Europese Commissie heeft de Administratieve Commissie 

zich ertoe geëngageerd het platform van de nationale H5-contactpunten te huisvesten en de volgende jaarlijkse 

conferenties van het netwerk te organiseren.   

Contact: marc.morsa@minsoc.fed.be en michiel.vanderheyden@minsoc.fed.be 

 

 

2.3.3. Evaluatie van het beleid 

De FOD heeft een werkgroep opgericht over de evaluatie van het beleid. Concreet werd ingegaan op een reeks 

richtlijnen om deze evaluaties uit te voeren. De activiteiten van de werkgroep resulteerden in de creatie van de 

tool SocScan. 

Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be en nora.bougata@minsoc.fed.be 

 

 

2.3.4. Flexicurity 

Flexicurity verwijst naar het nastreven van een grotere flexibiliteit op het werk, waarbij tegelijk 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. De FOD volgt de activiteiten van het forum 

“Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen rond flexicurity”. 

Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 
 

https://www.issa.int/home
mailto:marc.morsa@minsoc.fed.be
mailto:michiel.vanderheyden@minsoc.fed.be
mailto:maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be
mailto:maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be
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2.3.5. Europees Economisch Bestuur 

Als lidstaat van de Europese Unie heeft België in 2010 in het kader van het Europees Economisch Bestuur een 

reeks juridische en beleidsgebonden instrumenten aangenomen om de controle op de duurzaamheid en 

efficiëntie van het nationaal sociaal beleid te versterken. Deze monitoring in de Europese context zal uitmonden in 

een aantal beleidslijnen die de toekomst van ons socialezekerheidssysteem aanzienlijk zullen beïnvloeden. In 2014 

heeft de FOD Sociale Zekerheid de regels en procedures van het Europees bestuur verder geanalyseerd en 

toelichtingsfiches opgesteld voor de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid. 

Contact: benjamin.dessy@minsoc.fed.be 

 

 

2.3.6. SIMS-project (Social Impact of Migration) 

In 2012 lanceerde de FOD Sociale Zekerheid het project "SIMS".SIMS moet een informele structuur bieden voor de 

monitoring van Europese migratiedossiers die een weerslag kunnen hebben op de Belgische sociale bescherming. 

Door de uitbouw van een doeltreffende methode om de sociale impact van Europese juridische instrumenten 

inzake migratie op te volgen, zal SIMS het wettelijk kader coherenter maken (samenhang tussen binnenlandse 

zaken en sociaal beleid, en tussen het Belgische en het Europese niveau),  en zo bijdragen tot een efficiënter en 

duurzamer systeem van sociale bescherming. 

Er werd een overlegnetwerk opgericht voor een nauwere samenwerking tussen de federale instellingen (de FOD 

Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg, de dienst Vreemdelingen / FOD Buitenlandse 

Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie). 

Dankzij dit overleg konden in 2014 voornamelijk twee zaken worden gewaarborgd: 

o de opvolging van een aantal voorstellen van richtlijnen, zoals de richtlijn tot vaststelling van de 

toegangs- en verblijfsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen in het kader van onderzoek, 

studies, stages en vrijwilligerswerk. 

o de gedachtewisseling over belangrijke Europese vraagstukken, zoals de opvolging van: 

- bepaalde zaken voorgelegd aan het Europees Gerechtshof; 

- discussies over het vrij verkeer van personen en de bezorgdheid inzake "sociaal toerisme"; 

- de activiteiten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels ( ZIE PUNT 2.2.1., HIERBOVEN) betreffende de Europese mobiliteit. 

Contact: gauthier.cocle@minsoc.fed.be en keyina.mpeye@minsoc.fed.be 

 

 

 

mailto:benjamin.dessy@minsoc.fed.be
mailto:gauthier.cocle@minsoc.fed.be
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2.4. Statistieken en informatie op Belgisch niveau 

2.4.1. Commissie “Pensioenhervorming 2020-2040” 

Op 15 april 2013 stelde de Minister van Pensioenen samen met de minister van Zelfstandigen (bevoegd voor 

zelfstandigenpensioenen) de Commissie ‘Pensioenhervorming 2020-2040’ in. Deze commissie bestaat uit twaalf 

vooraanstaande experten en moet scenario’s aanreiken voor verdere hervormingen van de drie wettelijke 

pensioenstelsels. Over die scenario’s zal vervolgens een politiek en maatschappelijke debat moeten worden 

gevoerd om te komen tot beslissingen die de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels 

verzekeren met als horizon de periode 2020-2040.  

Tijdens het voorjaar 2014 heeft de Commissie een verslag afgeleverd met concrete beleidsaanbevelingen. De FOD 

stond in voor de coördinatie van de ondersteuning (o.m. cijfergegevens) en voor de redactie van het eindverslag 

van de Commissie. 

Lees het verslag van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. 

Contact: koen.vleminckx@minsoc.fed.be 

 

2.4.2. 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 2010 uit te 

voeren en die van 2003-2009 te herzien. Hij heeft het model verfijnd en de methodologie en de kwaliteit van de 

ramingen verbeterd. 

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be 

 

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

Het microsimulatiemodel  MIMOSIS maakt het mogelijk om hervormingen in een aantal beleidsdomeinen van de 

sociale zekerheid te simuleren. Dit op basis van anoniem gemaakte administratieve gegevens afkomstig uit het 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.  

MIMOSIS richt zich op 6 beleidsdomeinen: socialezekerheidsbijdragen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, 

inkomensgaranties, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en gezinsbijslag. Voor elke hervorming wordt via een 

geïntegreerde belastingmodule ook het effect berekend op de verschuldigde personenbelasting.  

Door het gebruik van microgegevens laat het model een zeer gedetailleerde impactanalyse toe van de 

budgettaire en verdelingseffecten van wijzigingen in een aantal domeinen van de sociale zekerheid. Na een 

grondige validering werd het model bij de toezichthoudende overheid gepropageerd. 

Contact: guy.vancamp@minsoc.fed.be 

 

http://pensioen2040.belgie.be/nl/
mailto:koen.vleminckx@minsoc.fed.be
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2.4.4. 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 socialebeschermingssystemen 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 

 

 

2.5. 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 wordt 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 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de VN, het 

gereviseerde Europese Sociaal Handvest, de verdragen van de IAO, enz. 

Tevens vermelden wij de antwoorden op vragen van de OESO aan België in verband met de sociale zekerheid 

(vragen over de impact van de crisis, enz.)en de Europese enquête over de sociale gevolgen van de crisis en de 

maatregelen die in dit kader werden genomen. 

 

2.5.1. Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) & Nationaal Sociaal Rapport (NSR) 

A. Europa 2020-Strategie 

De Europe 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.   

Het Semester begint met een jaarlijkse doorlichting van de groei die een analyse biedt van de situatie en de 

belangrijkste sociaaleconomische prioriteiten van de Unie.  

Vervolgens stellen de lidstaten hun Nationaal Hervormingsprogramma en hun Stabiliteitsprogramma’s voor.  

Het Nationaal Hervormingsprogramma wordt door de Europese Commissie onderzocht en het sociaal gedeelte 

ervan wordt voorgelegd aan het Comité voor sociale bescherming ( ZIE 2.2.2., HIERBOVEN).  

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. 

 

 

mailto:jacques.donis@minsoc.fed.be
mailto:robert.mathieu@minsoc.fed.be
http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm
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B. Coördinatie van het sociale luik van het Nationaal Hervormingsprogramma 

In het kader van het Europees Semester worden de lidstaten verzocht elk jaar een Nationaal 

hervormingsprogramma (NHP) uit te werken.  

In dit document leggen de lidstaten uit wat ze gedaan hebben: 

o met de aanbevelingen van de Ministerraad voor het land in kwestie (de aanbevelingen gaan onder meer 

over het beleid inzake sociale zekerheid); 

o om zijn nationale kwantitatieve doelstelling betreffende het terugdringen van kansarmoede en sociale 

uitsluiting te halen.  

Onze FOD neemt deel aan de activiteiten van het comité dat het NHP opstelt en coördineert de redactie van het 

sociale gedeelte ervan (aan de Europese Commissie bezorgd in april 2014). 

Contact: peter.lelie@minsoc.fed.be en muriel.rabau@minsoc.fed.be 

 

C. Coördinatie van het Nationaal Sociaal Rapport 

In het kader van de Open Coördinatiemethode op sociaal vlak zijn de lidstaten in 2014 overeengekomen om 

nationale sociale rapporten uit te werken met bijzondere aandacht voor de sociale bescherming van de jongeren.  

Deze rapporten, die als aanvulling bij het NHP kunnen worden beschouwd, bevatten: 

o een algemene analyse van de sociale situatie in de lidstaat; 

o een beschrijving van de specifieke nationale maatregelen op vlak van sociale insluiting, pensioenen, 

geneeskundige verzorging en langdurige verzorging;  

o een thematische analyse over de toegang van werkloze jongeren tot sociale bescherming. 

De FOD leidt de activiteiten en zit het redactiecomité voor. In april 2014 werd het Belgisch Nationaal Sociaal 

Rapport aan de Europese Commissie en aan het Comité voor sociale bescherming voorgelegd. 

De resultaten van de analyse van de nationale sociale rapporten van de EU-lidstaten zijn terug te vinden in het 

rapport van het Comité voor sociale bescherming over de hervormingen inzake sociaal beleid in de EU (in oktober 

voorgelegd aan de Raad EPSCO). 

Meer informatie: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13432&langId=en  

Contact: peter.lelie@minsoc.fed.be 

 

D. Analyse van de ontwikkeling van de sociale situatie en de sociale bescherming 

Als bijdrage aan de Europese rapporten voert de FOD een diepgaande analyse uit van de sociale situatie en van 

de sociale bescherming op basis van 

o de Europese sociale indicatoren; 

o de nationale gegevens. 

De analyse wordt tevens aan het Belgische nationale niveau bezorgd als onafhankelijk verslag. 

 

mailto:peter.lelie@minsoc.fed.be
mailto:peter.lelie@minsoc.fed.be
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_nl.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13432&langId=en
mailto:peter.lelie@minsoc.fed.be
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In het kader van deze diepgaande analyse coördineert de FOD een Werkgroep Sociale Indicatoren. Deze 

werkgroep (samengesteld uit experts van verschillende overheidsniveaus, universiteiten en betrokken partijen): 

o maakt een uitwisseling mogelijk over de analyse van de sociale situatie en de interpretatie van de sociale 

indicatoren 

o doet dienst als platform voor de uitwisseling van informatie en de bevordering van de sociale 

indicatoren. 

In 2014 waren er problemen ten gevolge van onnauwkeurigheden bij de basisgegevens over de sociale 

indicatoren. Daarom heeft de FOD zich ingezet om de basisgegevens van de sociale indicatoren te verbeteren. 

 ZIE OOK HIERBOVEN, PUNT 2.2.2. : SUBGROEP INDICATOREN (SGI) VAN HET COMITÉ VOOR SOCIALE BESCHERMING 

Contact: rudi.vandam@minsoc.fed.be & sebastien.bastaits@minsoc.fed.be 

 

 

2.5.2. ESSOBS-project (Europees systeem voor geïntegreerde 

socialebeschermingsstatistieken) 

De FOD neemt deel aan de werkgroep rond ESSOBS (Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de 

sociale bescherming) en maakt de statistieken over de Belgische sociale bescherming op (uitgaven en 

ontvangsten, pensioengerechtigden,…). ESSOBS maakt deel uit van het statistisch programma Eurostat ( ZIE 

2.2.6., HIERBOVEN) en is bedoeld om te komen tot een exhaustieve en vergelijkende beschrijving van de sociale 

bescherming in de lidstaten van de Europese Unie. 

In 2014 verscheen een nieuwe editie van de brochure De 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 

 

 

2.6. Europese evenement georganiseerd door de FOD: Conferentie over 

de toekomst van de sociale rechten in Europa (12 en 13 februari 2015)  

Is de sociale bescherming in Europa opgewassen tegen de toekomst?  

Van november 2014 tot mei 2015 was België voorzitter van de Raad van Europa (RvE). De RvE is een Europese 

instelling die een sleutelrol speelt bij de verdediging van de rechten van de mens op Europees grondgebied.  

Ook sociale rechten zijn mensenrechten. In dit kader organiseerde de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale 

Zekerheid in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

op 12 en 13 februari een 2-daagse conferentie over de toekomst van de sociale rechten in Europa in Brussel. 

 

 

mailto:rudi.vandam@minsoc.fed.be
mailto:sebastien.bastaits@minsoc.fed.be
http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kerncijfers/brochure_essobs_2012_nl.pdf
mailto:christel.nuyens@minsoc.fed.be
mailto:christel.nuyens@minsoc.fed.be
mailto:dirk.moens@minsoc.fed.be
http://www.coe.int/en/web/portal/home


Pagina 32 

Het Europees Sociaal Handvest 

Het meest bekende verdrag van de Raad van Europa is het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

(EVRM). Het Europees Sociaal Handvest trad 50 jaar geleden in werking en heeft tot doel de sociale rechten op 

het vlak van werkgelegenheid, verloning, sociale zekerheid, toegang tot huisvesting en verbod op kinderarbeid te 

garanderen. In oktober 2014 kwamen Europese beleidsmakers in Turijn samen om het belang van sociale rechten 

– vooral in tijden van crisis – te benadrukken en samen te werken aan het versterken van deze sociale rechten. 

 

"In Europa heb je dankzij het Europees Sociaal handvest een eerlijke kans op een degelijk leven en worden rechten op 

vlak van huisvesting, gezondheidszorg en werk gegarandeerd. Het is geen verzameling van onhandige Europese 

regels en verplichtingen. Het gaat over universele sociale rechten waar iedereen mee akkoord zou moeten kunnen 

gaan.”»  

Thorbjørn JAGLAND, Secretaris-generaal van de Raad van Europa 

 

 

High Level conferentie 

De Conferentie die in Brussel plaatsvond op 12 en 13 februari 2015 bracht meer dan 300 mensen samen: 

academische experts, sociale partners, sociale organisaties en vertegenwoordigers van nationale en internationale 

instellingen. Samen bogen ze zich over een aantal vraagstukken:  

o Hoe ziet de toekomst van de sociale rechten in Europa eruit? 

o Zijn de sociale rechten "future proof"?  

o Wat is de impact van de financiële en economische crisis op de sociale rechten? 

o Hoe verhouden de Europese Unie en de Raad van Europa zich tot elkaar?  

De Conferentie van Brussel is een voortzetting van het proces van Turijn, dat een hernieuwde beleidsinteresse in 

de sociale rechten in Europa nastreeft. Na de conferentie werd een Document van Brussel opgesteld met alle 

voorstellen die geformuleerd werden tijdens deze 2-daagse bijeenkomst.  

 

“In tijden van crisis zijn ook de sociale uitdagingen groot. Sociale rechten en economische situatie: het ene is 

afhankelijk van het andere. Door het verstevigen van de sociale rechten kunnen we beter het hoofd bieden aan de 

crisis. België is een goede leerling in Europa op vlak van sociale recht en de Belgische regering zette zo onlangs in op 

het verhogen van de sociale uitkeringen boven de armoedegrens en ook de toegang tot de gezondheidszorg staat 

hoog op onze agenda. Maar het kan altijd beter en het blijft een continu werk om na te denken over mogelijke 

hervormingen om ons systeem nog beter te maken. Hopelijk kan deze conferentie ons daar bij helpen en tonen hoe 

we een nieuw licht kunnen werpen op de problemen die ons als mens en Europeaan bezighouden.” 

Maggie DE BLOCK, Minister van Sociale Zaken 

 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/163.htm
http://www.coe.int/nl/web/portal/belgianchairmanship
http://www.coe.int/nl/web/portal/belgianchairmanship
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/TurinConference/Brussels-Document-de-Bruxelles_bil.pdf
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3. Reglementering 

3.1. Uitwerking van de regelgeving 

Onze FOD werkt de regelgeving uit van alle takken van de sociale zekerheid, uitgezonderd de tak 

werkloosheidsuitkeringen, waarvoor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg bevoegd is. Het betreft 

de uitwerking van de regels met betrekking tot ofwel een tak, ofwel (gezien de transversale bevoegdheid van de 

FOD) meerdere takken van de sociale zekerheid. Deze taak is niet beperkt tot het opstellen van de normatieve 

teksten. De publicatie van een nieuwe regelgeving gebeurt meestal na een lang proces. Dit omvat voorafgaand 

onderzoek en soms studies, de deelname aan werkgroepen, vragen om advies en goedkeuring, de samenwerking 

met de betrokken beleidscel en de overheidsinstelling van sociale zekerheid of eventueel een andere FOD, enz. 

De betrokken domeinen zijn: 

o arbeidsongevallen;  

o kinderbijslag;  

o verzekeringsplicht; 

o verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 

o alternatieve financiering van de sociale zekerheid; 

o beroepsziekten; 

o pensioenen; 

o specifieke regelgevingen; 

o jaarlijkse vakantie (hoewel deze onder de bevoegdheid van de Minister van Werk valt). 

In de bijlage 2 "Regelgeving" op het einde van de dit document vindt u een gedetailleerde oplijsting van de 

nieuwe bepalingen. 

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be 

 

 

3.2. 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 ze op een correcte en uniforme manier kunnen toepassen. 

Bij onze FOD worden daarvoor 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 2014 beantwoordde de DG Sociaal Beleid 130 schriftelijke en 6 mondelinge 

parlementaire vragen gesteld aan de toezichthoudende ministers. 

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be 

  

 

 

 

mailto:dg-soc@minsoc.fed.be
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Kennisbeheer met de RSZ 

Er zijn overlegvergaderingen met de RSZ en onze FOD over de uitwisseling van kennis en vragen betreffende 

specifieke problemen bij de toepassing van de Belgische socialezekerheidswetgeving. 

Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be 

 

 

3.3. Reglementering zelfstandigen 

3.3.1. Werkgroep “Reglementering” 

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

verzekeringsfondsen en het RSVZ over de ontwerpen van regelgeving en omzendbrieven rond de sociale 

zekerheid voor zelfstandigen. Onze FOD is voorzitter van dit platform. 

Voornaamste activiteiten van de Werkgroep “Reglementering” in 2014: 

o onderzoek van ontwerpen van aanpassing van de regelgeving inzake administratieve geldboetes 

(wegens laattijdige aansluiting en fictieve aansluiting bij het sociaal statuut der zelfstandigen); 

o deelname aan de uitwerking van een uitgebreide nota over het statuut van personen die actief zijn in 

vennootschappen; 

o analyse van de audit van het Rekenhof over de vennootschapsbijdrage om de regelgeving aan te 

passen rekening houdend met de aanbevelingen. 

Contact: christian.dekeyser@minsoc.fed.be  

 

3.3.2. Hervorming berekening sociale bijdragen voor zelfstandigen.  

Dit was een hoofdthema in 2014! De FOD Sociale Zekerheid heeft zijn stuwende rol bij de volledige uitvoering van 

de beleidsbeslissing om te komen tot een nieuwe berekeningswijze voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen 

voortgezet.  

  Binnen het nieuwe berekeningssysteem van de bijdragen worden, gedurende de hele loopbaan van de zelfstandige, de bijdragen 

van een bepaald jaar berekend op de inkomsten van datzelfde jaar en niet op de inkomsten van het derde voorafgaande jaar, zoals 

dat vroeger het geval was. Zo wil men de berekening van de bijdragen beter laten aansluiten bij de economische realiteit van de 

zelfstandige. 

 

Om deze hervorming tot een goed einde te brengen werd voortdurend overlegd met de sociale 

verzekeringsfondsen, zowel tijdens regelmatige vergaderingen als via de daarvoor bestemde ruimte op het 

platform Piramid.  

Onze FOD behandelde tal van vragen van de fondsen naar aanleiding van de nieuwe regelgeving. Het was immers 

de bedoeling dat alle professionals zich behoorlijk zouden kunnen voorbereiden vóór de inwerkingtreding van de 

nieuwe berekeningswijze op 1 januari 2015. 

 

mailto:maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be
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Ook wat betreft "rechtstreekse communicatie" met zelfstandigen werd ijverig voortgewerkt. In overleg met de 

Minister van Zelfstandigen, het RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen heeft onze FOD op het portaal van de 

sociale zekerheid de basisprincipes van deze hervorming en een reeks FAQ’s gepubliceerd in de drie landstalen 

(NL, FR en DE). 

Contact: sven.vanhuysse@minsoc.fed.be 

 

3.3.3. Commissie voor vrijstelling van bijdragen 

In 2014 heeft de FOD verschillende wets- en regelgevingsontwerpen opgesteld om het indienen van een aanvraag 

tot vrijstelling van bijdragen te vereenvoudigen en het tijdsbestek voor de samenstelling van het dossier te 

verkorten. 

Deze regelgeving: 

o voorziet in de mogelijkheid om een aanvraag elektronisch in te dienen; 

o maakt het door de aanvrager in te vullen inlichtingenformulier duidelijker; 

o verplicht de aanvragers om bij het begin van de procedure het bedrag van hun inkomsten en uitgaven te 

vermelden; 

o eist bovendien dat beginnende zelfstandigen 4 kwartalen activiteit wachten alvorens een aanvraag in te 

dienen. 

 ZIE OOK HOOFDSTUK 3 : ZELFSTANDIGEN 

Contact: christian.dekeyser@minsoc.fed.be 

 

3.3.4. Enkele cijfers 

In de loop van het jaar 2014 heeft de DG Zelfstandigen van de FOD de samenwerking met het RSVZ en de sociale 

verzekeringsfondsen binnen het interactief platform Piramid verder ontwikkeld ( ZIE 1.2.3., HIERBOVEN). 

Hierdoor kon een antwoord geformuleerd worden op: 

o de parlementaire vragen (22); 

o de vragen van de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ (82),  eventueel na overleg tussen de 

instellingen. 

Tegelijk is het aantal rechtstreekse antwoorden op vragen om informatie en klachten (129 in 2014) met meer dan 

33% afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/independent/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/independent/index.htm
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3.4 Geschillen 

3.4.1. Geschillen op federaal niveau 

  ZIE OOK HIERNA PUNT 3.2.: BEROEP TEGEN 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. Daar 

hoort ook de ontwikkeling van de juridische argumenten bij, eventueel in samenwerking met de 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 ze snel de nodige maatregelen kunnen nemen. 

 

Geschillen op federaal niveau 

 

Aantal lopende beroepen 

31.12.2014 

Aantal lopende beroepen  

ingediend in 2014 

Raad van State 13 3 

Grondwettelijk Hof 13 13 

Burgerlijke rechtbanken 46 3 

 

In 2014 werden zeer weinig beroepen ingesteld bij de Raad van State. 

Dit valt voornamelijk te verklaren door het feit dat 2014 een overgangsjaar was, met het einde van een 

ambtstermijn, een periode van lopende zaken en de samenstelling van de nieuwe regering. Dit alles heeft 

ongetwijfeld een impact gehad op het aantal koninklijke besluiten dat werd goedgekeurd en bijgevolg op het 

aantal beroepen. 

Voor dossiers "Grondwettelijk Hof" was de impact minder uitgesproken. Dit valt gemakkelijk te verklaren: veruit 

de meeste bij het Grondwettelijk Hof ingediende dossiers zijn geen beroepen tot vernietiging van wettelijke 

bepalingen, maar wel prejudiciële vragen met betrekking tot verschillende rechtsmachten in België (en niet 

gebonden aan een recente wetgeving). 

Contact: sylvie.damien@minsoc.fed.be 
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3.4.2. Geschillen op Europees niveau 

De FOD staat tevens in voor de opvolging van geschillen op Europees niveau.  

Hij volgt de dossiers op met betrekking tot geschillen en prejudiciële geschillen inzake sociale zekerheid in het 

kader van de Europese Unie. Daarom: 

o volgt de FOD de prejudiciële vragen op;  

o beantwoordt hij vragen van de Europese Commissie en van burgers over de toepassing van het Europees 

recht; 

o onderzoekt hij geschillendossiers (ingebrekestellingen van de Commissie, procedures voor het Hof van 

Justitie);  

o 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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4. Financiële consolidatie 

4.1. Subsidies aan de sociale zekerheid 

De FOD Sociale Zekerheid berekent de subsidies van de Staat aan de sociale zekerheid en schrijft ze in de 

begroting in. De subsidies worden vervolgens periodiek vastgelegd en vereffend. De betalingsdata die in overleg 

met de OISZ worden vastgelegd, worden aan de thesaurie medegedeeld. 

 

 

4.2. Commissie voor normalisatie 

De Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 

maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid. Haar belangrijkste opdracht betreft: 

o de implementatie van de boekhoudkundige regels en methodes voor de OISZ, in overleg met het 

College van administrateurs-generaal van de OISZ;  

o het opstellen van richtlijnen voor een eenvormige toepassing van dit plan.  

De commissie bestaat uit: 

o vertegenwoordigers van de toezichthoudende ministers en van de minister bevoegd voor begroting; 

o afgevaardigden van alle OISZ en van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid; 

o de Inspecteur van Financiën bij de FOD Sociale Zekerheid;  

o de Nationale Bank en het Rekenhof (als waarnemers). 

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

 

 

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

4.3.1. Opdrachten van de cel Actuariaat 

De Cel Actuariaat: 

o werkt mee aan de uitwerking van de begroting van de sociale zekerheid voor zelfstandigen; 

o bepaalt ieder jaar de noodzakelijke elementen om de sociale bijdragen te berekenen die door de 

verschillende categorieën van zelfstandigen verschuldigd zijn voor het volgende jaar; 

o stelt een prognose op van de uitgaven en inkomsten van de sociale zekerheid voor zelfstandigen; 

o schat de langetermijngevolgen van genomen of overwogen maatregelen in; 

o berekent de financiële weerslag op het zelfstandigenstelsel van wijzigingen die op ieder moment kunnen 

worden voorgesteld door de Regering, het Parlement of het Algemeen Beheerscomité; 

o controleert of de ramingen die voor de maatregelen zijn uitgevoerd, overeenstemmen met de resultaten. 
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4.3.2. Berekeningen en ramingen van de Cel Actuariaat 

In 2014 uitgevoerde berekeningen en ramingen betreffende, met name: 

o de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen; 

o de regionalisering van de kinderbijslag; 

o de verbetering van de faillissementsverzekering; 

o de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen voor 2015 en 2016; 

o de wijziging van de beperkingen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden; 

o studies inzake het vervroegd pensioen en de pensioenbonus; 

o de hervorming van het gewaarborgd minimumpensioen; 

o de hervorming van de eenheid van loopbaan voor de pensioenberekening; 

o de hervorming van het overlevingspensioen en de invoering van een overgangsuitkering; 

o de hervormingen op het gebied van de pensioenen voorgesteld door de Commissie Pensioenhervorming 

2020-2040, in het bijzonder de invoering van een puntensysteem bij de pensioenberekening voor 

zelfstandigen. 

Contact: annick.laurent@minsoc.fed.be 

 

 

4.4. Controle begrotingen en rekeningen OISZ 

De begrotingen en de rekeningen van de OISZ worden door onze FOD gecontroleerd om ze ter goedkeuring voor 

te leggen aan de toezichthoudende minister(s). De behandeling van de opmerkingen van het Rekenhof aan de 

minister(s) wordt door de FOD gecoördineerd. Bovendien staan wij in voor het samenbrengen van enerzijds het 

budget van de sociale zekerheid en anderzijds de financiële gegevens (inkomsten en uitgaven) die maandelijks 

naar de Commissie Financiën bij de RSZ worden gestuurd.  

Contact: michel.deffet@minsoc.fed.be 

 

 

4.5. Geconsolideerde rekeningen van de sociale zekerheid 

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

Op dit moment bestaan de rekeningen uit voorlopige gegevens die in een gecondenseerde vorm worden 

samengevoegd. Een project om ze opnieuw met definitieve gegevens in een gedetailleerde vorm te gieten, werd 

in 2014 voortgezet. 

Contact: david.ignoul@minsoc.fed.be  

 

 

4.6. Algemene toelichting bij de begroting 

In het kader van de uitwerking en de opvolging van het budget stelt de FOD 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 FOD 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: 

o worden de toelagen en de alternatieve financiering voor de verschillende socialezekerheidsstelsels 

bepaald; 

o gaat men na of het begrotingstraject dat is vastgelegd in het stabiliteitspact, wordt nageleefd.  

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de FOD Budget en Beheerscontrole en alle openbare instellingen 

van sociale zekerheid. 

Volgens de laatste ramingen van de Algemene toelichting bij de begroting van november 2014 bedroegen de 

uitgaven van de sociale zekerheid in 2014 in totaal 87,5 miljard euro (86,9 in 2013).  

Deze uitgaven werden als volgt gefinancierd: Som van de posten is goed voor 86,9; 

o 52,4 miljard euro sociale bijdragen; 

o 8,0 miljard euro gewone Staatstoelagen; 

o 15,9 miljard euro alternatieve financiering; 

o 5,0 miljard euro diverse inkomsten; 

o een bijzondere Staatsdotatie van 6,2 miljard euro.  

Contact: michel.deffet@minsoc.fed.be 
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5. Deelname aan raden en comités 

5.1. Federaal Borstvoedingscomité   

De FOD neemt deel aan de vergaderingen van dit Comité, dat samengesteld is uit leden van de instellingen en 

verenigingen (uit de medische en de verpleegkundige sector) die mensen informatie verschaffen over 

borstvoeding en moeders aanmoedigen om borstvoeding te geven. Het comité brengt adviezen uit, lanceert 

initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering van borstvoeding. 

Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be 

 

5.2. Technisch Comité van de Controledienst voor de ziekenfondsen 

(CDZ) 

Dit Comité geeft adviezen 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 verschillende 

verzekeringsinstellingen, een vertegenwoordiger van het RIZIV en een vertegenwoordiger van de FOD Sociale 

Zekerheid. 

Contact: sylvie.damien@minsoc.fed.be 

 

5.3. Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie 

De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (ingevoerd in 2013) werd opgericht bij de FOD; zij 

beschikt over een griffie en een secretariaat dat instaat voor de administratieve en juridische opvolging van de 

dossiers.  

Deze Commissie heeft als doel rechtszekerheid te bieden door vast te stellen of een concrete arbeidsrelatie 

beschouwd moet worden als een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en bediende dan wel als een 

zelfstandige samenwerking. 

De burger kan de Commissie (die bestaat uit een Franstalige en een Nederlandstalige kamer) vragen zich uit te 

spreken over een wel bepaalde arbeidsrelatie. Het advies van de Commissie over de aard van de arbeidsrelatie is 

bindend voor de betrokken instellingen. 

In 2014 werd bij de FOD een nieuwe website voor de Commissie gemaakt met informatie over: 

o de rol van de Commissie; 

o de procedure om een verzoek in te dienen (met een downloadbaar formulier); 

o alle beslissingen van de Commissie; 

o het jaarverslag van de Commissie. 

Contact: steven.boelens@minsoc.fed.be 

 

http://health.belgium.be/eportal/Myhealth/Food/TheFederalBreastFeedingCommitt/index.htm?fodnlang=nl
mailto:pieter.raes@minsoc.fed.be
http://www.ocm-cdz.be/hoofdframe-n.htm
mailto:sylvie.damien@minsoc.fed.be
http://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm
http://www.commissionrelationstravail.belgium.be/docs/rapport-2014-nl.pdf
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5.4. Federale Adviesraad voor ouderen 

De Federale Adviesraad voor ouderen is een raadgevend orgaan belast met de volgende taken: 

o hij brengt, op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende Kamer, advies 

uit omtrent de thema’s die onder de federale bevoegdheid vallen:  

- pensioenen; 

- gelijkheid van kansen;  

- maatschappelijke integratie en armoedebestrijding;  

- toegang tot de geneeskundige verzorging; 

- mobiliteit. 

 Hiertoe volgt de Adviesraad de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en heeft hij oog voor de behoeften 

van ouderen. 

o hij bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de regering wat de aangelegenheden betreft die verband 

houden met de ouderen; 

o hij vaardigt, op verzoek van een lid van de regering, waarnemers af naar de adviescomités die in het 

kader van de Europese Unie zijn opgericht; 

o hij evalueert de kwaliteit van de dienstverlening aan de ouderen door de federale overheidsdiensten. 

Onze FOD staat in voor het Secretariaat van de Raad; hij organiseert de vergaderingen, het bureau en twee van de 

vijf permanente commissies belast met de materies bedoeld bij de wet (pensioenen en toegang tot 

geneeskundige verzorging).  

In de loop van 2014 bezorgde de Federale Adviesraad voor ouderen 9 adviezen aan de Regering. Deze adviezen 

hadden te maken met:  

o de algemene beleidsnota 2014 op vlak van de gelijkheid van kansen; 

o de algemene beleidsnota 2014 op vlak van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding; 

o een toekomstvisie over de toegang tot geneeskundige verzorging; 

o een geïntegreerde visie op de verzorging van chronisch zieken in België; 

o de toepassing van het generatiepact en de welvaart; 

o de koppeling van de inkomensgarantie voor ouderen aan de welvaart; 

o de toekomst van de pensioenen – de wettelijke pensioenen; 

o de hervorming van het overlevingspensioen van de werknemers; 

o de task-force "Kiezen voor Geriatrie" (een nota van de Belgische Vereniging voor gerontologie en 

geriatrie). 

Contact: Favo-ccfa@minsoc.fed.be 

 

 

 

http://www.conseildesaines.belgium.be/nl/
http://www.geriatrie.be/home.jsp
http://www.geriatrie.be/home.jsp
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5.5. 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 WASO 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 arbeidsvergunningen en arbeidskaarten aan bepaalde groepen van 

werknemers. 

Contact: stefan.leo@minsoc.fed.be 

 

5.6. 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 die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. De NHRPH is 

administratief verbonden met de FOD, die het secretariaat waarneemt. 

De NHRPH mag, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, adviezen geven of voorstellen doen, 

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 Hoge Raad vragen voor elk ontwerp 

van koninklijk besluit over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.  

Naast alles wat met de tegemoetkomingen (voor personen met een handicap) en de medische evaluatie heeft te 

maken, is de Hoge Raad ook bevoegd voor volgende thema’s: toegankelijkheid (van gebouwen, geldautomaten, 

...), mobiliteit (NMBS, parkeermogelijkheden,...), de juridische bescherming van personen met een handicap, enz.  

In 2014 bracht de Hoge Raad 21 adviezen uit. 

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, de werkgroep Toegankelijkheid en mobiliteit, enz. 

In 2014 heeft de NHRPH samen met de federale adviesraden en onder het Belgian Disability Forum het alternatief 

verslag over de toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verdedigd bij 

het Comité van experten van de Verenigde Naties. De verslag bevat bijdragen uit de handicapsector en schetst 

een beeld van de dagelijkse situatie van personen met een handicap in België. Op die manier vervolledigt het 

officiële verslag van de Belgische overheden. Het verslag werd eveneens voorgelegd aan de Kamer en de 

verschillende parlementen van de deelgebieden. 
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5.7. Hoge Raad voor Vrijwilligers 

De Raad (mandaat 2011-2015) is samengesteld uit vertegenwoordigers van het brede vrijwilligersveld in de drie 

Gemeenschappen.  

Drie medewerkers van de FOD staan in voor het Secretariaat. 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.  

In 2014 heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers onder meer: 

o een memorandum opgesteld aan de nieuwe Minister van Sociale Zaken; 

o adviezen verstrekt over 

- verruimde toegang van vreemdelingen tot het vrijwilligerswerk, 

- de vraag om een verhoging van de forfaitaire onkostenvergoeding voor de sportsector; 

o gereageerd op discriminatie op basis van leeftijd en een nieuwe website gelanceerd.  

Contact: patrick.garre@minsoc.fed.be 

 

5.8. Technische Raad voor Ziekenhuisverpleging  

De FOD neemt deel aan de vergaderingen van deze Raad opgericht bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van 

het RIZIV.  Hij is  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 

 

5.9. Werkgroep “Verzekerbaarheid” 

De FOD neemt deel aan de werkgroep “Verzekerbaarheid” bij het RIZIV. Die bereidt de KB’s voor betreffende 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 “Zelfstandigen” opgericht om de specifieke problemen inzake geneeskundige 

verzorging te onderzoeken waarmee zelfstandigen worden geconfronteerd. Deze Werkgroep zette haar 

activiteiten verder in 2014. 

Contact: annick.floreal@minsoc.fed.be 

 

 

http://conseilsuperieurvolontaires.belgium.be/nl/
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5.10. 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 prestaties op andere sociale 

prestaties. Er wordt zowel een inventaris opgemaakt van de links op wettelijk niveau als op feitelijke niveau.  

Dit laatste gebeurt via de exploitatie van gegevens afkomstig uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 

Bescherming van de KSZ. De werkgroep bestaat uit deskundigen van verschillende administraties en 

socialezekerheidsinstellingen. 

Contact: guy.vancamp@minsoc.fed.be 
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2. Dienstverlening 

 

Directe, snelle en degelijke dienstverlening  

voor de gebruiker 

 

De FOD Sociale Zekerheid is een gediversifieerde organisatie die heel wat diensten aan 

gebruikers uit verschillende sociale groepen verleent. Het meest bekend 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 FOD verleent deze diensten met vier kwaliteitscriteria: 

o toegankelijke administratie 

o gelijke behandeling voor alle gebruikers 

o professionele interactie met alle gebruikers 

o als lerende organisatie. 
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1. Personen met een handicap 

 

Het volledige Jaarverslag 2014 van de DG Personen met een handicap is afzonderlijk beschikbaar.  

We geven hier slechts de belangrijkste informatie  

met een overzicht van de behandelde onderwerpen, kerncijfers en  

de voornaamste verbeterprojecten die in 2014 werden uitgevoerd. 

 

1.1. Uitbetaling van tegemoetkomingen 

1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming 

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 er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met 

een handicap, en van de persoon met wie hij of zij een huishouden vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen 

toegepast op die inkomsten. 

Wie de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, 

gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij of zij 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 heeft. 

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met 

een handicap, en van de persoon met wie hij of zij een huishouden vormer worden wel bepaalde vrijstellingen 

toegepast op die inkomsten. 

Wie de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in 

België en er werkelijk verblijven. Hij of zij moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving is 

voorzien. 
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Cijfergegevens Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en Integratietegemoetkoming (IT) 

 2013 2014 

Aantal inkomende dossiers  

(behalve vijfjaarlijkse automatische herziening) 

101.297 

 

111.120 

Aantal uitgaande dossiers 

(behalve vijfjaarlijkse automatische herziening) 

99.529 104.339 

Aantal dossiers in behandeling op 31 december 36.610 44.347 

Gemiddelde onderzoekstermijn 4,7 maanden 4,7 maanden 

Aantal afgehandelde medische evaluaties IVT-IT 55.075 57.610 

Aantal rechthebbenden op 31 december 166.903 170.687 

Totaalbedrag tegemoetkomingen (zonder 

achterstallen) 

1.281,1 miljoen € 1.319,4 miljoen € 

Gemiddeld bedrag maandelijkse tegemoetkoming 647 € 652 € 

 

 

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 zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft. 

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met 

een handicap, en van de persoon met wie hij of zij een huishouden vorm. Er worden wel bepaalde vrijstellingen 

toegepast op die inkomsten. 

Wie de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wenst te verkrijgen, moet gedomicilieerd zijn in België en er 

werkelijk verblijven. Hij of zij moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving is voorzien. 

 

Cijfergegevens Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) 

 2013 2014 

Aantal inkomende dossiers 80.532 81.030 

Aantal uitgaande dossiers 82.707 81.229 

Aantal dossiers in behandeling op 31 december 25.035 25.005 

Gemiddelde onderzoekstermijn 4,0 maanden 3,9 maanden 

Aantal afgehandelde evaluaties THAB 58.400 57.964 

Aantal rechthebbenden op 31 december 153.361 154.482 

Totaalbedrag tegemoetkomingen (zonder 

achterstallen) 

497,9 miljoen € 494.4 miljoen € 

Gemiddeld bedrag maandelijkse tegemoetkoming 272 € 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 2014 werden 26.351 medische expertises uitgevoerd (25.988 in 2013). De gemiddelde jaarlijkse 

onderzoekstermijn voor deze evaluaties was 3,65 maanden (3,36 maanden in 2013).  

 

 

1.3. Erkenningen voor fiscale en sociale maatregelen 

Er bestaan verschillende steunmaatregelen (sociale, fiscale en financiële compensaties) voor personen met een 

handicap. Sommige maatregelen behoren tot de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid. Dit is het geval voor 

de kaarten die door ons worden uitgereikt: de parkeerkaart voor personen met een handicap en de nationale 

verminderingskaart voor het openbaar vervoer. 

Andere maatregelen worden toegekend door andere instellingen. Om ze te verkrijgen moet de persoon met een 

handicap wel door ons erkend zijn of bewijzen dat hij een tegemoetkoming ontvangt. Een erkenning van de 

handicap is bijvoorbeeld voldoende om te kunnen genieten van bepaalde fiscale voordelen (zoals de BTW- 

vermindering bij de aankoop van een auto) of van de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een 

aandoening of een handicap. 

Anderzijds wordt bijvoorbeeld het sociaal tarief voor gas en elektriciteit enkel toegekend aan personen met een 

handicap die een tegemoetkoming ontvangen. 

 

 

1.4. Publicaties van de FOD over personen met een handicap 

De DG Personen met een handicap biedt een groot aantal publicaties aan. Uiteraard zijn ze allemaal beschikbaar 

op de website. De andere publicaties van de FOD worden opgelijst in Bijlage 1. 

 

1.4.1. Tegemoetkomingen en andere maatregelen 

o Tegemoetkomingen en andere maatregelen (.pdf) | Tegemoetkomingen en andere maatregelen 

(toegankelijke versie voor blinden en slechtzienden) (.pdf) 

o Alles over de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (.pdf) 

o Alles over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (.pdf) 

o Ik heb een handicap en ga werken: wat met mijn tegemoetkoming? (.pdf) 

o Parkeerkaart (.pdf) 

o Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (.pdf) 

 

 

http://handicap.fgov.be/nl/meer-info/publicaties
https://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/tegemoetkomingen-en-andere-maatregelen.pdf
https://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/tegemoetkomingen-en-andere-maatregelen-accessible.pdf
https://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/tegemoetkomingen-en-andere-maatregelen-accessible.pdf
http://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-it-ivt.pdf
https://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-thab.pdf
http://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-werken-tegemoetkoming.pdf
https://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-parkeerkaart.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-verminderingskaart-openbaar-vervoer.pdf
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1.4.2. Beleid ten behoeve van personen met een handicap in België 

o De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht 

o Gehandicaptenbeleid in België: een overzicht (.pdf) 

o Disabled Persons Policy in Belgium: a survey (.pdf) 

 

 

1.5. Ons contacteren over een dossier van een persoon met een handicap 

1.5.1. Site internet van de DG Personen met een handicap 

Zoals we reeds lazen bij punt 1.4., biedt de website, die bedoeld is zowel voor personen met een handicap als 

voor professionals uit de sociale sector, toegankelijke informatie over de dienstverlening voor personen met een 

handicap aangeboden door de DG: 

o erkenning van de handicap; 

o tegemoetkomingen;  

o parkeerkaart; 

o attesten om sociale en fiscale maatregelen te kunnen aanvragen. 

Onze website is een "self-service" platform waar bezoekers gemakkelijk eenvoudig opgestelde informatie kunnen 

terugvinden. Tevens kan de bezoeker van de website de FOD eenvoudig contacteren door gebruik te maken van 

een contactformulier beschikbaar op de website. Wij garanderen binnen de tien werkdagen een antwoord. Dankzij 

dit systeem kunnen we alle aanvragen efficiënter centraliseren en behandelen. 

Handiweb, eveneens toegankelijk via onze website biedt personen met een handicap en de professionele 

dienstverleners van de gemeenten, OCMW's en ziekenfondsen onder meer de mogelijkheid om dossiers online op 

te volgen. Ze kunnen nagaan: 

o welke maatregelen reeds werden toegekend; 

o op welke maatregelen de betrokkene nog aanspraak kan maken; 

o hoe ver het staat met de aanvraag. 

 

1.5.2. Ons call center 

2014 was een historisch jaar voor het team van het Call center!  

Dienst Level Agreement 

De FOD behaalde een service level (oproepen beantwoord binnen de 30 seconden) van 80% (79,86%) en een 

toegankelijkheidspercentage van 83,3%. Hoe ingrijpend de maatregelen zijn die de FOD daartoe heeft genomen, 

wordt duidelijk wanneer we terugblikken op het jaar 2011, toen het gratis nummer werd ingevoerd en wij een 

service level van nauwelijks 2,87% haalden. 

In 2014 beantwoordden we 340.786 oproepen (247.403 oproepen in 2011, terwijl het Call center toen ook 's 

namiddags bereikbaar was). Van deze 340.786 oproepen werden er 269.614 beantwoord binnen de 30 seconden. 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/private_life/PRITH_8/PRITH_8_5.xml
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-gehandicaptenbeleid-belgie.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/disabled-persons-policy-belgium.pdf
http://www.handicap.fgov.be/nl
http://www.handicap.fgov.be/nl
http://www.handiweb.be/
http://www.handicap.fgov.be/nl
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Antwoorden in het Duits 

Voortaan worden ook burgers van de Duitstalige Gemeenschap in hun eigen taal geholpen; hun oproepen 

worden immers doorverbonden met ons Center in St.-Vith. 

 

    Ons Call center is toegankelijk: 

 

o bij voorkeur via het elektronisch formulier (Wij nemen zelf binnen de 

10 werkdagen terug contact met je op) 

 

o telefonisch: 0800 987 99 (gratis nummer) 

(van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u) 

 

o per post: 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

Directie-generaal Personen met een handicap 

Klantendienst 

Kruidtuinlaan 50 bus 150 

1000 Brussel. 

 

Personen met een handicap kunnen tevens contact opnemen met onze maatschappelijk assistenten.  

 Doven en slechthorenden kunnen terecht bij bart.verheyden@minsoc.fed.be, maatschappelijk assistent bij de 

DG Personen met een handicap. 

 

 

1.6. Projecten gerealiseerd in 2014 bij de FOD 

1.6.1. Enkele initiatieven voor een efficiëntere dienstverlening  

Contact: guy.vandevelde@minsoc.fed.be 

A. "Een tegemoetkoming en toch actief" 

Er werd een proefproject "een tegemoetkoming en toch actief" gelanceerd. Hierbij begeleiden en helpen de DG 

Personen met een handicap, de ziekenfondsen, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en de GTB 

(Vlaamse dienst voor gespecialiseerde trajectbegeleiding) samen de persoon met een handicap om de juiste 

keuzes te maken. 

 ZIE OOK HIERNA, PUNT 6.4.2.: "IK WIL WERKEN. WAT GEBEURT ER MET MIJN TEGEMOETKOMING?” 

B. Minder papieren attesten 

De POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW's maken gebruik van onze webdienst Handiservice/Handiflux. 

 

 

http://www.handicap.fgov.be/nl/contactformulier?form=http%253A%252F%252Fforms.handicap.fgov.be%252Fnl%253Fcateg%253D
http://handicap.fgov.be/nl/meer-info/maatschappelijk-assistenten
mailto:bart.verheyden@minsoc.fed.be
mailto:guy.vandevelde@minsoc.fed.be
http://www.gtb-vlaanderen.be/fr
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C. Vermindering van de administratieve belasting voor personen met een handicap 

De FOD wint nu rechtstreeks bijkomende inlichtingen in bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen (RVA) en de 

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV).  

Aan de hand van steekproeven heeft de FOD kunnen vaststellen dat voor een belangrijke groep mensen enkel de 

procedure  aanvraag van een parkeerkaart relevant is. Het gaat om aanvragen waarbij een tegemoetkoming zal 

worden geweigerd (wegens te hoge inkomsten, bv.) maar een parkeerkaart toegekend. De FOD speelt hierop in 

en heeft een nieuw vereenvoudigd formulier evaluatie van de handicap - parkeerkaart uitgewerkt. 

 

D. Optimalisatie van het documentenbeheer 

Dankzij een reorganisatie van het Sorteercentrum en de dienst Documentenbeheer zorgt de FOD ervoor dat alle 

binnenkomende documenten direct worden gescand. 

 

E. Tijdige hernieuwing van de erkenningsprocedure 

Vier maand vóór het einde van de erkenning van een handicap van bepaalde duur van volwassenen wordt 

automatisch een nieuwe erkenningsprocedure opgestart. 

De doelstelling bestaat erin drie garanties te bieden: 

1. indien de betrokkene nog steeds recht heeft op een parkeerkaart - erop toezien dat hij of zij het niet 

zonder parkeerkaart moet stellen gedurende enkele dagen, weken of maanden; 

2. indien de betrokkene nog steeds recht heeft op sociale of fiscale maatregelen - erop toezien dat het bewijs 

hiervan op tijd beschikbaar is; 

3. indien de erkenning van een beperkt verdienvermogen tot een derde of minder niet kan worden verlengd - 

erop toezien dat het OCMW tijdig een leefloon kan uitkeren. 

 

 

1.6.2. Handicare 

Op 3 oktober 2013 kwamen 250 personen met een handicap, medewerkers van de DG Personen met een 

handicap en professionelen uit de sociale sector samen tijdens het evenement "Touché!".». In kleine groepjes 

wisselden ze ideeën uit over hoe de FOD haar dienstverlening voor personen met een handicap kan verbeteren.  

Vertrekkende vanuit het positieve - wat zou de ideale situatie zijn? - werkte de FOD een aantal concrete 

actiepunten uit.  

"Touché!" was een begin, geen eindpunt. Tijdens dit evenement heeft de FOD zich ertoe geëngageerd 

hervormingen op lange termijn te realiseren die allen één doel dienen: de mens centraal stellen in onze 

dienstverlening. Het jaar na "Touché!" hebben we dan ook niet stil gezeten. In tegendeel!  

De verschillende suggesties die tijdens "Touché" aan bod kwamen, namen we mee in het ambitieuze 

veranderingsproject Handicare, waarmee we onze manier van werken heel ingrijpend zullen veranderen.   
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Handicare in een notendop: 

o een heel nieuw IT-pakket; 

o een volledige hertekening van de belangrijkste directie-generaal van onze FOD; 

o herbekijken van onze processen; 

o de ontwikkeling van een nauwere samenwerking met onze partners. 

De komende jaren staat er dus heel wat te gebeuren. Onze klanten zijn daarbij onze inspiratie. 

Maar ook onze eigen collega’s hebben een stem en zijn belangrijk in heel dit proces. Het zijn dan ook zij die 

samen de nodige creativiteit aan de dag hebben gelegd om de DG Personen met een handicap van de toekomst 

uit te tekenen. 

 

Dankzij Handicare zouden we tegen begin 2016 tot een nieuwe organisatie moeten 

komen die de persoon met een handicap centraal stelt in alles wat ze doet. 

 

Contact: saskia.gheysens@minsoc.fed.be en barbara.declippel@minsoc.fed.be 

 

 

1.7. Gevolgen van de zesde staatshervorming 

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder de bevoegdheid van de Vlaamse 

Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. De behandeling van dossiers en aanvragen werd nog niet overgedragen. Tot eind 

2015 blijft de FOD Sociale Zekerheid de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toekennen en de bestaande 

dossiers opvolgen. 

 

Behandeling van dossiers en aanvragen door de FOD Sociale Zekerheid 

Dossiers en nieuwe aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden wordt nog steeds behandeld 

door de FOD Sociale Zekerheid. Met al je vragen over je concrete dossier of aanvraag kan je bij de FOD terecht via 

het gratis nummer: 0800 987 99 of via het contactformulier. Zolang een gewest of gemeenschap de huidige 

regelgeving niet wijzigt, blijft de huidige regelgeving van toepassing. 

 

Wat verandert er wel? 

Voortaan is de taalwetgeving van toepassing op elke aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

Dit wil zeggen dat de taal waarin je aanvraag wordt behandeld, afhankelijk is van het adres waar je gedomicilieerd 

bent. Alle officiële documenten, formulieren en attesten worden in deze taal opgesteld. 

 

Meer info 

Lees meer over de zesde staatshervorming op www.belgium.be 

 

 

mailto:saskia.gheysens@minsoc.fed.be
mailto:barbara.declippel@minsoc.fed.be
http://www.handicap.fgov.be/nl/contactformulier?form=http%253A%252F%252Fforms.handicap.fgov.be%252Fnl%253Fcateg%253D
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geschiedenis/belgie_vanaf_1830/vorming_federale_staat/zesde_staatshervorming/
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2. Kinderen 

2.1. Behandeling van aanvragen voor individuele afwijkingen inzake de 

kinderbijslag 

Onze FOD kent in bepaalde “behartigenswaardige gevallen” individuele afwijkingen toe op de voorwaarden om 

recht te hebben op de kinderbijslag en de gewaarborgde kinderbijslag. Zo wordt er bijvoorbeeld in principe geen 

kinderbijslag toegekend voor kinderen die opgevoed worden of lessen volgen buiten de Europese Economische 

Ruimte. Omwille van onder andere sociale redenen, kan hierop echter een uitzondering gemaakt worden.   

 

In 2014 werden 912 aanvragen tot afwijking in de gezinsbijslagregeling voor werknemers (879 in 2013) en 196 

aanvragen tot afwijking in de gewaarborgde gezinsbijslagregeling ingediend (237 in 2013): 

o afwijking van de volgorde van rechthebbenden: 20 

o afwijking van de vereiste verwantschap tussen rechthebbende en rechtgevende: 126 

o afwijking in verband met het kraamgeld: 28 

o afwijking voor kinderen die in het buitenland worden grootgebracht of er onderricht volgen: 712  

o andere: 26 

 

In 2014 hebben 111 zelfstandigen (153 en 2013) een afwijking inzake kinderbijslag aangevraagd. 

Concreet ging het om de volgende aanvragen: 

o afwijking van de volgorde van rechthebbenden: 29 

o afwijking van de vereiste verwantschap tussen de rechthebbende en de rechtgevende: 5 

o afwijking in verband met het kraamgeld: 38 

o afwijking voor kinderen die in het buitenland worden grootgebracht of er onderricht volgen: 37 

o andere: 2 

Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be of annick.floreal@minsoc.fed.be 

 

 

2.2. Persoonlijke geschillen inzake kinderbijslag 

Wij komen tussenbeide 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. De sociaal verzekerden richten zich ook tot ons met (al dan niet gegronde) klachten waarbij de 

FOD als bemiddelaar optreedt en de problemen oplost. In 2014 werden 158 aanvragen (130 in 2013) over 

werknemers via briefwisseling of e-mail ingediend. Daarnaast kregen we heel wat telefonische vragen. 

 

 

 

mailto:kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be
mailto:annick.floreal@minsoc.fed.be
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3. Zelfstandigen 

3.1. Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen  

De CVB (Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen) 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 hun 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 aan de FOD vragen om een 

sociaal onderzoek in te stellen om een beter zicht te krijgen op de financiële toestand van de zelfstandige.  

In 2014 daalde de gemiddelde behandelingstermijn onder de drempel van 6 maanden. 

De applicatie New Dispensa is sedert 1 maart 2014 operationeel. Zij maakt het onder meer mogelijk: 

o een gestructureerde en geautomatiseerde communicatie tot stand te brengen tussen de sociale 

verzekeringsfondsen en de Commissie over alle gegevensvan de vrijstellingsaanvraag;  

 Dankzij deze evolutie naar een B2B-procedure zal de zelfstandige op termijn (wanneer de fondsen dit voor hun leden 

mogelijk maken) rechtstreeks online een vrijstellingsaanvraag kunnen indienen. 

o de beslissing van de Commissie rechtstreeks naar de sociale verzekeringsfondsen te sturen voor een 

efficiënte en snelle behandeling. 

 New dispensa voorziet tevens in de creatie van een uitwisselingsstroom voor inkomsten met de FOD Financiën. 

 

 

Verdeling, per taalrol, van de aanvragen voor een vrijstelling van de bijdragen en beslissingen in 2014  
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Evolutie van het aantal vrijstellingsaanvragen 

 

 

 

3.2. Beroep tegen beslissingen van de Commissie voor Vrijstelling van 

Bijdragen 

 ZIE AANVULLEND OOK REGLEMENTERING, PUNT 3.4.1.: GESCHILLEN OP FEDERAAL NIVEAU 

Zelfstandigen in een staat van behoefte of een toestand die de staat behoefte benadert, kunnen door de 

Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen volledig of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichting tot 

betaling van socialezekerheidsbijdragen.  

Ten gevolge van een evolutie in de rechtspraak kunnen arbeidsgerechten sinds 2013 een beslissing van de 

Commissie voor vrijstelling van bijdragen vernietigen wanneer deze onwettig blijkt. Vroeger was de Raad van 

State bevoegd voor dit soort geschillen. De termijn om dergelijke beroepen in te stellen bedraagt 2 maanden. 

In 2014 werden bij de arbeidsgerechten 112 beroepen (90 aan Franstalige zijde en 22 aan Nederlandstalige zijde) 

ingesteld tegen beslissingen van de Commissie. De FOD verdedigt in deze zaken de belangen van de Belgische 

Staat. Om dit soort geschillen te beperken werden bijzondere inspanningen geleverd: 

o door de Voorzitters en de leden van de Commissie bij het opstellen van de motivering van de 

beslissingen; 

o door de ambtenaren die belast zijn met de geschillen om ervoor te zorgen dat de beslissingen van de 

Commissie worden verdedigd. 

Onze FOD behandelt ook vragen van zelfstandigen over de juridische gevolgen van de beslissingen van de 

Commissie en verzoeken tot rechtzetting van formele of inhoudelijke fouten in de beslissingen. 

Contact: christian.dekeyser@minsoc.fed.be 
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3.3. Detachering van zelfstandigen  

Onze FOD behandelt de aanvragen voor een afwijking op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving voor 

zelfstandigen. 

Er bestaan drie soorten dossiers:  

o de regularisatie van situaties waarin de sociale bijdragen in de verkeerde lidstaat betaald werden; 

o de verlenging van een detachering; 

o alle andere situaties. 

Contact: katrijn.devos@minsoc.fed.be 

 

Aantal aanvragen voor de toepassing van artikel 17 van Verordening 1408/71 in 2014: 17 

o om aan de Belgische socialezekerheidswetgeving te worden onderworpen: 3 

o om aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat te worden onderworpen:14 

Aantal aanvragen voor de toepassing van artikel 16 van Verordening 883/04 in 2014: 52 

o om aan de Belgische socialezekerheidswetgeving te worden onderworpen: 11 

o om aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat te worden onderworpen: 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katrijn.Devos@minsoc.fed.be
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01971R1408-20080707
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20130108
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4. Ondernemers & werkgevers 

4.1. Niet-onderwerping voor bepaalde werknemers 

Sommige werkgevers uit de openbare en sociaal-culturele sector en organisatoren van sportmanifestaties zijn 

onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan de sociale zekerheid. Zij moeten bijgevolg geen sociale 

bijdragen betalen. 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. Om van deze regeling te genieten, moeten werkgevers de tewerkstelling op voorhand 

aangeven bij de Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. Voortaan moet deze 

tewerkstellingsaangifte elektronisch gebeuren. 

Contact: marc.hubin@minsoc.fed.be 

 

4.2. 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.beofkarin.dens@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marc.hubin@minsoc.fed.be
mailto:nora.bougata@minsoc.fed.be
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5. Oorlogsslachtoffers 

5.1. Toekennen van statuten, pensioenen, renten en voordelen 

Na de Eerste Wereldoorlog voerde de Belgische Staat een regeling in om burgers die door oorlogsfeiten 

lichamelijke schade hadden opgelopen, te vergoeden.  

Na de Tweede Wereldoorlog konden burgers die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor het vaderland of die 

door een oorlogsfeit getroffen waren door invaliditeit, een nationale erkentelijkheid aanvragen bij de Belgische 

Staat.  

De FOD Sociale Zekerheid is bevoegd voor de behandeling van de volgende aanvragen:  

o statuten van nationale erkentelijkheid voor politieke gevangenen, weggevoerden en werkweigeraars, 

burgerlijke weerstanders, weerstanders tegen het nazisme, verplicht ingelijfden in het Duitse leger, 

weerstanders door de sluikpers, zeevissers in oorlogstijd, ondergedoken joodse kinderen, personen die 

zich naar een rekruteringscentrum van het Belgisch Leger hebben begeven, en burgerlijke invaliden; 

o het invaliditeitspensioen voor personen die het slachtoffer zijn geweest van een aanslag op hun fysieke 

integriteit ten gevolge van een oorlogsfeit of joodse kinderen die als kind in de oorlogsjaren 

ondergedoken hebben moeten leven en hier psychische gevolgen aan over hebben gehouden; 

o het invaliditeitspensioen van de overlevende echtgeno(o)t(e) wanneer de rechthebbende overlijdt 

(reversiepensioen);  

o renten voor weggevoerden en werkweigeraars, weerstanders tegen het nazisme, zeevissers, slachtoffers 

van rassenvervolging en weduwen van rechthebbenden; 

o attesten voor gratis openbaar vervoer, terugbetaling van het remgeld, vrijstelling van Duitse belastingen 

op pensioenen van voormalig verplicht tewerkgestelden en verschillende andere fiscale voordelen.  

 

Aantal aanvragen 2014 

Statuut van nationale erkentelijkheid  12 

Invaliditeitspensioen en reversiepensioen  146 

rente  291 

Attesten en fiscale voordelen 704 

 

Om de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen (zonder de papieren archieven te moeten gaan raadplegen) 

maakt de FOD gebruik van Victory, een databank die toegang biedt tot gegevens van 385.062 dossiers (statuten 

van nationale erkentelijkheid, invaliditeitspensioenen en renten). 

Contact: warvictims@minsoc.fed.be 

 

 

 

mailto:warvictims@minsoc.fed.be
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5.2. Beheren en bewaren van oorlogsdocumenten 

Onze DG Oorlogsslachtoffers beheert en bewaart een 13 kilometer lang archief met documenten over de 

Belgische burgers die in België of in de bezette gebieden betrokken waren bij gebeurtenissen in verband met de 

Tweede Wereldoorlog. Onder bepaalde voorwaarden worden deze historische bronnen ter beschikking gesteld 

van administraties of officiële instellingen, van oorlogsslachtoffers en hun dichte familieleden en van onderzoekers 

van een erkende wetenschappelijke instelling. 

In 2014 werden 1.969 onderzoeksaanvragen en 653 raadplegingsaanvragen behandeld.   

Contact: archidoc@minsoc.fed.be  

 

 

5.3. Digitaliseringsprojecten 

Om de efficiëntie van het historisch onderzoek en de behandelingstermijnen te verbeteren werden of worden 

verschillende bestanden gedigitaliseerd. Eind 2014 bevatte de databank:  

o 30.890 inhoudelijke en geografische steekkaarten, die referenties bevatten van de per thema of per plaats 

geordende archieven en betrekking hebben op de algemene documentatie; 

o 245.657 verwijzingen naar persoonlijke DDO-dossiers (dossiers op naam die historische stukken en 

administratieve documenten bevatten); 

o 1.134 monografieën en 20.527 tijdschriftartikels. 

De FOD is op zoek naar een nieuwe software aangepast aan onze documentatie en de huidige behoeften.  

Contact : alexandra.matagne@minsoc.fed.be en marie.lejeune@minsoc.fed.be 

 

 

5.4. Voorbereiding van de honderdste verjaardag van de Eerste 

Wereldoorlog  

De FOD bezit 240.000 dossiers van invaliden van de oorlog 1914-1918. Het gaat om personen die het slachtoffer 

geweest zijn van een aantasting van de lichamelijke integriteit op Belgisch grondgebied, tijdens hun opsluiting in 

een gevangenis of tijdens hun wegvoering voor verplichte tewerkstelling.  

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog plant de FOD in 2015 een virtuele, rijk 

gedocumenteerde tentoonstelling over deze slachtoffers en hun schadeloosstelling. 

Contact: aline.goossens@minsoc.fed.be  

 

 

 

http://warvictims.fgov.be/
mailto:archidoc@minsoc.fed.be
mailto:alexandra.matagne@minsoc.fed.be
mailto:alexandra.matagne@minsoc.fed.be
mailto:aline.goossens@minsoc.fed.be
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5.5. Toekenning van subsidies 

5.5.1. Vaderlandslievende verenigingen 

In 2014 werd door de FOD in totaal 13.700 euro aan subsidies toegekend aan 13 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, rekening houdend met hun 

belangrijkheid, doelstellingen en sociale activiteiten. 

Contact: genevieve.lurquin@minsoc.fed.be 

 

5.5.2. 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 de FOD. Onze FOD ziet erop toe dat de toelage binnen de 

termijnen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter beschikking wordt gesteld. In 2014 bedroeg deze 

toelage 26.081.128 €. 

Contact: genevieve.lurquin@minsoc.fed.be 

 

5.6. Open Monumentendag 

Op 21 september 2014 nam de FOD deel aan Open Monumentendag met als thema "Geschiedenis en 

herinnering". Het publiek kon het Art Nouveau-gebouw van de voormalige Sociale Voorzorg bezoeken. In 

samenwerking met het SOMA organiseerde onze DG Oorlogsslachtoffers geleide wandelingen. We toonden de 

geschiedenis van de dienst en zijn opdrachten en gaven uitleg bij de rol van de archieven sedert 1944. 

Er waren 300 bezoekers, en 135 mensen namen deel aan de geleide wandelingen.  

 

 

mailto:genevieve.lurquin@minsoc.fed.be
http://www.warveterans.be/algemeen/de-3-opdrachten-van-het-instituut-voor-veteranen-niooo/id-menu-28?switchLanguage=1
mailto:genevieve.lurquin@minsoc.fed.be
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6. Een directe dienst voor al onze klanten:                                 

de informatieambtenaar  

Het is niet altijd makkelijk om de voortdurende evoluties van de sociale zekerheid en de bijzonder complexe 

institutionele structuur te vatten. De informatieambtenaar behandelt vragen van burgers of personeelsleden die 

niet weten wie bevoegd is om hun vragen te beantwoorden. 

 

De informatieambtenaar verwijst de mensen door 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 een inhoudelijk antwoord, in 

het bijzonder wanneer het om een algemene of eenvoudige vraag gaat. 

 

Aantal contacten met burgers of personeelsleden 

Telefonische vragen 2.250 

Vragen per mail 2.300 

Bijkomende vragen aansluitend op eerdere 

antwoorden 

400 

vragen per gsm buiten de werkplaats 200 

Klachten (per mail of telefoon) 170 

Vragen per brief of na een bezoek 15 

 

De verdeling van de gestelde vragen ziet eruit als volgt: 

o 70 % was gericht aan de directies-generaal en stafdiensten van de FOD; 

o 20% werd doorgestuurd naar de openbare instellingen van sociale zekerheid; 

o 5 % werd doorgestuurd naar andere Belgische openbare instellingen (al dan niet federaal); 

o minder dan 5% werd doorgestuurd naar Belgische niet-openbare instellingen en naar internationale 

instellingen. 

De vragen worden behandeld in het Nederlands (ongeveer 50 %), het Frans (ongeveer 40%) het Engels (ongeveer 

10%) en het Duits (ongeveer 1%).De informatieambtenaar tracht op elke vraag binnen de vijf werkdagen een 

antwoord te formuleren. 

 

De informatieambtenaar coördineert ook de jaarlijkse aanpassing van de brochure "Alles wat je altijd al wilde 

weten over de sociale zekerheid” (in het Nederlands, Frans, Engels en Duits).  

 

Hij formuleert voorstellen: 

o om het informatieverkeer bij de FOD te optimaliseren;  

o om de websites van de FOD en de Portaalsite van de Sociale Zekerheid te verbeteren; 

o om de bereikbaarheid van de FOD te verbeteren. 

http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/alwa/alwa2014_jan_nl.pdf
http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/alwa/alwa2014_jan_nl.pdf
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Hij behandelt de klachten die toekomen op plainte@minsoc.fed.be en klacht@minsoc.fed.be (ongeveer 80 mails).  

 

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

o    Telefoon: 02/528.60.31 

o    gsm: 0477/84.86.64 (enkel voor dringende gevallen) 

o    Email: social.security@minsoc.fed.be 

o    brief : FOD Sociale Zekerheid, Finance Tower, 3de verdieping, Kruidtuinlaan 50 

bus 100, 1000 Brussel 
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3. Bestrijding van sociale fraude 

 

De rol van de FOD in de bestrijding van 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 de expertise 

op vlak van sociale fraude binnen een netwerk van experten aan om initiatieven 

te nemen en ondersteuning te bieden bij: 

o het opzetten van internationale samenwerkingsverbanden tussen 

inspectiediensten;  

o het sensibiliseren van EU-organisaties voor Belgische initiatieven;  

o de actieve deelname van België aan EU-projecten; 

o het realiseren van studies rond de fenomenen "ondergrondse economie" 

en "zwartwerk". 
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1. Controle op de correcte toepassing van de wetgeving 

De FOD werkt mee aan 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: 

o de RSZ-aangifte (Rijksdienst voor sociale zekerheid); 

o jaarlijkse vakantie (toekenning van vakantiedagen, berekening en uitbetaling van vakantiegeld); 

o arbeidsongevallen (afsluiten van arbeidsongevallenverzekering en aangifte van ongevallen); 

o kinderbijslag; 

o ziekte- en invaliditeitsverzekering;  

o tewerkstelling van buitenlandse arbeiders en sociale dumping; 

o deeltijdse arbeid. 

In 2014 werd op vlak van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers nog meer ingezet op de strijd tegen de 

sociale dumping. Dit fenomeen moet bestreden worden om verschillende redenen: 

o het ontneemt buitenlandse werknemers hun sociale rechten; 

o het leidt in bepaalde sectoren tot concurrentievervalsing; 

o het tast de fundamenten van ons socialezekerheidssysteem aan. 

De bestrijding van sociale fraude en zwartwerk gebeurt over het algemeen in samenwerking met verschillende 

federale inspectiediensten:  

o de dienst TSW (Toezicht op de sociale wetten) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 

o de inspectiedienst van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid); 

o de inspectiedienst van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).  

Deze 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 FOD Sociale Zekerheid samenwerkingsprotocollen af 

met deze diensten. 

 

1.1. De kerntaken van onze dienst Sociale Inspectie 

o Controle op de correcte toepassing van de sociale wetgeving (met inbegrip van de strijd tegen de 

mensenhandel) en behandeling van klachten; 

o Werkgevers informeren over wettelijke en reglementaire bepalingen; 

o Burgers informeren, onder meer tijdens de permanenties; 

o Actieve deelname aan de activiteiten van de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD); 

o Uitvoering van samenwerkingsprotocollen; 

o Lacunes of problemen in de wetgeving melden bij de bevoegde overheden; 

o Medewerking bij de uitwerking van nieuwe regelgeving (of de wijziging van bestaande wetteksten) op 

gebieden die onder de bevoegdheid van de dienst vallen; 

o Deelname aan het Europees beleid op vlak van de strijd tegen de sociale fraude; 
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o Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten op vlak van de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude.  

 

1.2. De controles in cijfers 

Het onderwerp van de behandelde dossiers is vrij uiteenlopend, zoals blijkt uit de volgende tabel: 

 

Onderwerp Aantal keren dat het 

onderwerp behandeld 

werd in de dossiers 

verhouding tot totaal 

aantal dossiers (%) 

Sociale Zekerheid  13.209 69,60% 

Artikel 30bis
1
 235 1,24% 

Artikel 17– socioculturele sector
2
 

21 0,11% 

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 10.262 54,07% 

Sociale zekerheid buitenlanders 1.284 6,77% 

LIMOSA  1.016 5,35% 

Jaarlijkse vakantie 2.473 13,03% 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 812 4,28% 

Kinderbijslag 193 1,02% 

Sociale documenten  8.311 43,79% 

Arbeidsongevallen 6.958 36,66% 

Deeltijds werk 4.238 22,33% 

Arbeidsvergunning  1.515 7,98% 

Illegaal verblijf 126 0,66% 

Buitenlandse zelfstandigen – wet 1965
3
 223 1,17% 

Strafwetboek – ECOSOC 99 0,52% 

Zelfstandigen EU – in orde 1.036 5,46% 

Diverse 28 0,15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1
 Art. 30bis van de wet van 27 juni 1969: hoofdelijke aansprakelijkheid voor werken in onroerende staat  

2
 Art. 17 van het KB van 28 november 1969 betreft de vrijstelling voor de leiders en monitoren gedurende de schoolvakanties (25 dagen) 

3 
  Wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 
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Oorsprong 
Afgehandelde 

opdrachten 
% 

Auditoraat-generaal en arbeidsauditoraat  2.424 12,77% 

Procureur des Konings en onderzoeksrechters  39 0,21% 

Griffies: mededelingen van vonnissen 
4
 573 3,02% 

Beleidscel van Sociale zaken 4 0,02% 

FOD Sociale Zekerheid
5
 5.539 29,18% 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 567 2,99% 

FOD Financiën 143 0,75% 

RSZ 50 0,26% 

RVA. 124 0,65% 

Openbare instellingen van sociale zekerheid 

(vakantiefondsen, kinderbijslagfondsen, RIZIV, RSVZ) 
9 0,05% 

Meewerkende instellingen van sociale zekerheid 

(ziekenfondsen, sociale secretariaten, 

arbeidsongevallenverzekeringen, fondsen voor 

bestaanszekerheid) 

5 0,03% 

SIOD + samenwerkingsprotocollen (2003 – mensenhandel – 

transport) 
6.855 36,12% 

Vakbonden 711 3,75% 

Particulieren en anderen 1.300 6,85% 

Andere administraties 237 1,25% 

Anoniem 399 2,10% 

TOTAAL 18.979 100 

 

Van die 18.979 controles (18.963 in 2013) werden er ongeveer 23,6% uitgevoerd in de horeca, 21,8% in de 

bouwsector en 19% in garages en tankstations. 

 

1.3. Gebruik van moderne onderzoekstechnieken 

De FOD Sociale Zekerheid hecht veel belang aan de ontwikkeling en het gebruik van moderne instrumenten die 

een effectieve ondersteuning bieden bij het gericht opsporen en het vaststellen van sociale fraude. Een recent 

voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een informaticatool voor datamining. Dankzij dit instrument kunnen 

risicoprofielen van de werkgevers worden opgesteld waardoor de sociale fraude doelgerichter kan worden 

aangepakt.  

In 2014 werd MiningWatch klaargestoomd voor gebruik in 2015. MiningWatch dat de resultaten van datamining 

worden aangeboden aan het controlepersoneel van de Sociale Inspectie. 

                                       
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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In 2014 werd de tool: 

o uitvoerig getest; 

o gebruiksvriendelijker gemaakt; 

o aangevuld met nieuwe risicoprofielen.  

Contact: gael.kermarrec@minsoc.fed.be 

 

1.4. Frauduleuze grensoverschrijdende tewerkstelling 

De FOD richt zich bij de bestrijding van de sociale fraude in het bijzonder op de fraude rond 

socialezekerheidsbijdragen.  

De bestrijding van de frauduleuze grensoverschrijdende tewerkstelling richt zich op schijndetacheringen, waarbij 

men geen of slechts gedeeltelijk sociale bijdragen betaalt voor buitenlanders die tijdelijk in België komen werken.  

Zoals het al enkele jaren het geval is, was  de strijd tegen de sociale dumping voor de federale regering ook in 

2014 een prioriteit. Daartoe werden opnieuw specifieke doelstellingen bepaald.  

Om deze grensoverschrijdende fraude aan te pakken, werd al in 2010 een taskforce opgericht. Haar specifieke 

focus is het toezicht op de grensoverschrijdende tewerkstelling en de aanpak van de illegale arbeid. De 

activiteiten van deze taskforce worden gecoördineerd door een adviseur van de FOD Sociale Zekerheid.  

 

Dossiers waarin een onderzoek werd  

gedaan naar de sociale zekerheid van buitenlanders 

2012 2013 2014 

aanwervingen en opleiding van 

nieuw controlepersoneel 

toename onderzoeken  

met 34% ten opzichte van 2012 

toename onderzoeken 

met 20% ten opzichte van 2013 

 

Contact: didier.vandenbranden@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gael.kermarrec@minsoc.fed.be
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2. Coördinatie van de fraudebestrijding op Belgisch niveau 

2.1. Uitvoering van de samenwerkingsprotocollen 

Om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen, sluit de FOD samenwerkingsprotocollen af met de andere 

federale inspectiediensten, die actief zijn 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). 

Op dit vlak vermelden we het samenwerkingsakkoord over de bestrijding van ernstige en georganiseerde sociale 

fraude, dat in oktober 2010 werd ondertekend door de ministers van Sociale Zaken, Werk, Justitie, Zelfstandigen, 

Binnenlandse Zaken, Justitie alsook de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, de 

vertegenwoordigers van de RSZ, de RVA en de directeur van de SIOD. ( ZIE 2.2., HIERONDER).  

De betrokken diensten hebben een permanente gemengde ondersteuningscel opgericht om ervaring en 

knowhow 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. 

 VOOR DATA MINING, ZIE 1.3., HIERBOVEN. 

 

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 levert telkens 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 

goed. De overheidsdiensten die een centrale rol spelen in de fraudebestrijding, zoals onze FOD, nemen deel aan 

de activiteiten van het toeziend college.  
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Het College: 

o formuleert voorstellen voor een efficiëntere coördinatie tussen de verschillende inspectiediensten; 

o stelt nota’s op voor een eenvormige toepassing van de wetgeving en een gelijke behandeling van de 

belastingplichtigen en rechthebbenden;  

o legt gerichte actiepunten vast en bepaalt de prioriteiten; 

o is belast met het uitwerken van en het toezien op de gecoördineerde uitvoering van het jaarlijks plan 

tegen de fiscale en sociale fraude. 

 Het jaarlijks plan bevat een luik "internationale samenwerking", waarin meer aandacht wordt geschonken aan 

grensoverschrijdende fraude en aan een betere internationale informatie-uitwisseling. 

 

2.4. Knipperlichtfunctie: nationaal en internationaal 

De DG Sociale Inspectie van de FOD: 

o beantwoordt de parlementaire vragen en de vragen van de verschillende nationale en internationale 

instellingen; 

o maakt nota's op over jaarlijkse vakantie, deeltijdse arbeid, enz. 

 Met deze nota's wordt de aandacht van de beleidsverantwoordelijken gevestigd op de problemen met de wetgeving, wat 

soms leidt tot de aanpassing ervan. 

o maakt ieder jaar een verslag op voor de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) waarin de resultaten van 

de dienst sociale inspectie worden toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
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3. Coördinatie van de fraudebestrijding op Europees en 

internationaal niveau 

3.1. Het kenniscentrum "undeclared work" 

Dit kenniscentrum houdt zich hoofdzakelijk bezig met:  

o de coördinatie van onderzoeksprojecten over de ondergrondse economie, zwartwerk en sociale fraude in 

België; 

o consultancy op vlak van  fraude-indicatoren en –profielen (die ook bestemd zijn voor de beleids- en 

administratieve overheden); 

o monitoring van de internationale onderzoekscontext; 

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

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

 

3.2. FERM (FRAUD ERROR RISK MANAGEMENT) 

De FOD houdt alle initiatieven met een supranationale dimensie in het oog die in het kader van de sociale en 

fiscale fraude van belang kunnen zijn voor de Belgische instellingen.  

De FOD treedt op als referentiepunt, met het oog op: 

o de coördinatie van acties; 

o de benutting van expertise; 

o de bundeling van beste praktijken. 

In 2013 heeft de FOD: 

o de jaarverslagen over de bestrijding van fraude en onjuistheden van de lidstaten geanalyseerd; 

o gerapporteerd aan de Administratieve Commissie ( ZIE BILATERALE EN MULTILATERALE RELATIES, PUNT 2.2.1.).     

Ter herinnering, het domein Undeclared Work (UDW) van de FOD heeft van de Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de socialezekerheidssystemen de opdracht gekregen om de nationale verslagen over  fraude en 

onjuistheden die de lidstaten vrijwillig indienen te evalueren aan de hand van de "F.E.R.M."-methodologie (Fraud 

and Error Risk Management model). Deze opdracht liep af op 31 december 2013 en de Belgische expertise op dit 

vlak heeft er sinds 2014 toe geleid dat fraudebestrijding een transversaal aandachtspunt is binnen de activiteiten 

van de Administratieve Commissie.   

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

 

De FOD Sociale Zekerheid is altijd op zoek naar aspecten van de werking en de 

organisatie die voor verbetering vatbaar zijn. In de volgende jaren wil de FOD 

inspanningen blijven leveren om zijn intern vermogen te optimaliseren en de 

klanten en partners een steeds betere dienstverlening te bieden. Daartoe heeft 

de FOD zijn prioriteiten vastgelegd in een bestuursovereenkomst en is een reeks 

transversale projecten opgestart om de werking van de diensten en de 

uitvoering van de opdrachten te verbeteren.  
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1. De bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid  

1.1. Het ontwerp van bestuursovereenkomst 2014-2016 

De FOD Sociale Zekerheid sloot op vrijwillige basis een bestuursovereenkomst af en heeft een eerste ontwerp 

(voor intern gebruik) opgesteld voor de periode 2011 tot 2013. De FOD stelde een tweede ontwerp (voor intern 

gebruik) op voor de periode2014-2016. 

Tegen de achtergrond van de meerjarenbegroting: 

o legt de overeenkomst in detail vast hoe onze FOD zich organiseert om de burger en de partners de beste 

dienstverlening tegen de beste prijs te bieden; 

o en legt ze voor deze diensten de na te leven kwaliteitscriteria vast.  

Aangezien door de Ministerraad een algemeen kader werd goedgekeurd met het oog op de invoering van 

bestuursovereenkomsten voor alle FOD's en POD's zal deze ontwerpovereenkomst een einde nemen in 2015.   

Voor de periode 2016-2018 zal dan een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten worden. 

 

1.2. YUME: onze medewerkers betrekken bij het bepalen van de 

doelstellingen 

In 2012 startte de FOD de voorbereiding van een nieuwe bestuursovereenkomst voor de periode 2014-2016. 

Eind dat jaar keurde ons directiecomité een nieuw strategisch kader goed, bestaande uit een langetermijnvisie 

(2014-2024) en een strategie op middellange termijn (2014-2016).  

Het personeel werd nauw betrokken bij het bepalen van de operationele doelstellingen van de verschillende 

diensten en de transversale projecten via het initiatief “Yume” (“droom” in het Japans), zowel op FOD als op 

dienstenniveau. Dit resulteerde in 95 projecten (55 nieuwe en 40 reeds bestaande). In 2014 werden in totaal 30 

projecten afgerond.    

Daarnaast besliste de FOD om zijn inspanningen te concentreren op 9 prioritaire transversale projecten die 

onze wendbaarheid en onze efficiëntie kunnen verbeteren. 

 

De 9 transversale projecten 

Digitalisering van onze 

werkruimtes 

IT Universe Harmonisatie van het ideeën- en 

projectbeheer  

Analyse van onze kostenstructuur 

op basis van het resultaatgerichte 

budgettair model 

Verbetering van ons intern 

loopbaansysteem – leer- en 

innovatiecultuur 

Organisatie van een 

socialezekerheidsschool 

Lean Management  

 

Denkoefening over de toekomst van 

de sociale zekerheid 

Denkoefening over onze 

opdrachten en onze toekomstige 

rol in de sector 
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1.3. Presentatie van onze 9 transversale projecten 

1.3.1. Digitalisering van onze werkruimtes  

Aan de hand van de toepassing SharePoint wil de FOD zijn werkruimtes moderniseren en digitaliseren door zijn 

medewerkers en partners via een eenvoudige internettoepassing toegang te geven tot de documenten. 

Vertrekkende vanuit een analyse van de behoeften van de diensten werd het proces voor aanvragen tot het 

opzetten van dergelijke werkruimtes uitgewerkt. Daarbij wordt het principe van co-creatie gehanteerd. 

 Co-creatie houdt in dat producten en diensten op duurzame wijze worden ontwikkeld in actieve samenwerking met de klant. Na 

een eerste fase, waarin co-creatie werd ingezet als tool voor de innovatie van producten en diensten, is co-creatie vandaag een 

hefboom voor de transformatie van ondernemingen. (Bron: Wikipedia) 

 

1.3.2. IT Universe (ex-Harmonisatie van het Case Management) 

Het project “Harmonisatie van het Case Management” werd op grond van een analyse uitgebreid tot het project 

“IT Universe”, dat tot doel heeft een IT-architectuur met type-oplossingen voor de FOD op de lange termijn uit te 

werken.  

 In de informatica-wereld verwijst architectuur naar de algemene structuur van een informaticasysteem, de verschillende 

elementen van het systeem (software en/of hardware en/of personeel en/of data) en de relaties tussen deze elementen.(Bron: 

Wikipedia) 

 

1.3.3. Harmonisatie van het ideeën- en projectbeheer  

Het project heeft in 2014 een geharmoniseerd projectbeheer op poten gezet voor de verschillende diensten van 

de FOD op grond van de zogenaamde “Lean”-principes. ( ZIE 1.3.7., HIERONDER). 

 

1.3.4. Analyse van onze kostenstructuur op basis van een resultaatgericht 

begrotingsmodel  

De FOD analyseert zijn kostenstructuur om op termijn de kosten te kunnen toewijzen aan doelstellingen, 

opdrachten en functies. 

  

1.3.5. Verbetering van ons intern loopbaansysteem – leer- en innovatiecultuur  

De FOD heeft een actieplan op poten gezet om: 

o de interne loopbaanmogelijkheden te verbeteren en de interne mobiliteit tussen de verschillende 

diensten te bevorderen; 

o de kennisuitwisseling tussen onze medewerkers te optimaliseren; 

o onze teams aan te zetten tot innovatie. 
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1.3.6. Organisatie van een socialezekerheidsschool  

De FOD onderzoekt de mogelijkheden om met/voor zijn personeelsleden en het personeel van zijn partners (die 

over expertise beschikken) een (online beschikbaar) opleidingsprogramma op poten zetten. 

 

1.3.7. Lean Management 

De FOD nam deel aan het programma van de Lean academy en paste deze methodologie toe bij de analyse van 

de optimalisering van de licentiebeheersprocessen. Deze analyse kwam goed van pas bij de systematisering van 

de goede praktijken in verband met het onderzoek naar verschillende vormen van verspilling (activiteiten zonder 

meerwaarde, nodeloze verplaatsingen, verspilling van middelen …). 

 Lean management is een werkorganisatie-systeem waarbij alle betrokkenen zich inzetten om verspillingen te beperken en zo 

de doeltreffendheid en efficiëntie van een onderneming, productie-eenheid of afdeling op te krikken. (Bron: Wikipedia) 

 

1.3.8. Denkoefening over de toekomst van de sociale zekerheid  

De FOD: 

o blijft nadenken over de grote uitdagingen waarmee onze sociale zekerheid in de toekomst zal worden 

geconfronteerd; 

o heeft hiervoor in 2014 twee participatieve en transversale evenementen georganiseerd rond de thema’s 

“Pensioenen” en “Sociaalprofessionele herinschakeling”. 

 

1.3.9. Denkoefening over onze opdrachten en onze toekomstige rol in de sector 

De FOD blijft verder nadenken over: 

o zijn rol in de sector van de sociale zekerheid; 

o het delen van bevoegdheden met de andere actoren van de sociale zekerheid; 

o de core business van een centraal departement in een sterk gedecentraliseerde sector. 

Daartoe heeft ze in 2014 diverse transversale en participatieve denkoefeningen georganiseerd.  

 

Contact: liesbeth.maho@minsoc.fed.be 
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2. Het personeel van de FOD 

2.1. Belangrijkste projecten op vlak van personeelsbeleid 

2.1.1. Valorisatie van het talent van onze medewerkers 

Het is belangrijk dat de FOD Sociale Zekerheid zo efficiënt mogelijk omspringt met zijn grootste troef: zijn 

medewerkers. Dit is enkel mogelijk als hun talenten en kennis voldoende aandacht krijgen. 

Contact: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be  

 

A. Tango: Lerend werken met passie en talent 

Het programma Tango (transversaal programma uit de bestuursovereenkomst) werd begin 2014 opgestart om de 

leer- en innovatiecultuur van de FOD Sociale Zekerheid verder te ontwikkelen. Om ons als organisatie snel te 

kunnen aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij en aan de nieuwe eisen van onze klanten/gebruikers, 

zullen we  onze werking ook continu in vraag moeten stellen. 

Leren zal dus integraal deel moeten uitmaken van de cultuur van de FOD. Leren en werken zullen als één moeten 

gezien worden. Belangrijk daarbij is dat we hiervoor de talenten van onze medewerkers optimaal zullen inzetten 

en ontwikkelen, zodat elke medewerker met passie aan de slag kan gaan in een continu proces van verbetering en 

ontwikkeling op individueel, team en organisatieniveau. 

 

In Tango wordt er gewerkt rond 3 pijlers:  

 

Move 

Dit project is gericht op de medewerkers als individu. Met 

Move willen we stimuleren dat al onze medewerkers de FOD 

en onze diensten kennen, dat ze mogelijkheden hebben om 

zichzelf (met al hun talenten) beter te leren kennen en dat ze 

gemakkelijker binnen de FOD kunnen bewegen (stages, 

projectwerking, voor verschillende diensten werken, …). 

 

Team 

Dit project beoogt de teams van onze FOD. Er worden acties 

uitgetekend op verschillende vlakken: teamontplooiing 

(samenwerking, informele communicatie, waarden…), 

teamresultaten (ontwikkelcirkels, doelstellingen, kennisdeling, 

taakverdeling, efficiëntie…), het leiden of begeleiden van teams 

(leiderschapsontwikkeling) en samenwerking tussen teams (in 

meer fluctuerende/flexibele/transversale context). 
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Learn & Dream 

Hier staat het creëren van een leerkrachtige organisatie voorop 

(analyse, leerachitectuur en –processen). We willen een cultuur 

opzetten waarbij collega’s nog veel meer hun leren in eigen 

handen gaan nemen, gaan leren van elkaar, proactief gaan 

leren, enz. Tenslotte zullen er ook nog initiatieven rond 

innovation, ideation en netwerking opgezet worden. In 2014 

werden 3 projecten opgestart en werd er voor elk project een 

actieplan 2015-2016 opgesteld. 

 

 

B. Talent+ 

Talent+ ging van start in 2011 en is gericht 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 2012 volgden 5 collega’s van onze FOD een beroepsopleiding 'loopbaancoach'. Sinds 2013 volgen deze 

bijzondere coaches 17 medewerkers en leidinggevenden van onze FOD op. 

 

 

2.1.2. Leiderschap 

Leiderschapsontwikkeling is bedoeld om de teamverantwoordelijken zo goed mogelijk te ondersteunen en 

omkadering te bieden binnen de werkcontext die eigen is aan onze FOD (dynamic office, telewerk, …) en is van 

belang bij talentontwikkeling en kennisoverdracht.  

Contact: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be 

 

A. Managementcafé 

Het "Managementcafé" biedt de managementteams van de FOD de gelegenheid interactief samen te komen om 

het te hebben over thema’s in verband met leiderschap. In 2014 werd een "Managementcafé" georganiseerd over 

de verkenning van het eigen leiderschap, dat van de collega's en dat van de FOD. Spreker van dienst was Koen 

MARICHAL. 

 

B. Mentorschap & peer-coaching voor leidinggevenden  

Onze leidinggevenden hebben expertises en ervaringen in veel verschillende domeinen.  

Toch hebben ze af en toe ook vragen over hoe ze bepaalde zaken, op inhoudelijk of relationeel vlak, kunnen 

aanpakken. Via het project mentorschap & peer-coaching gaan onze leidinggevenden hun ervaringen en kennis 

delen. Ze gaan met andere woorden van elkaar leren. 

Het initiatief werd gelanceerd in maart 2014. Daarna werden via een speed date duo’s van leidinggevenden 

samengesteld die een jaar lang van elkaar leren.  
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Voor de duo’s met elkaar aan de slag gingen, konden ze 2 workshops volgen over:  

o leerstijlen, begeleidingsstijlen en gespreksvaardigheden; 

o coaching-vaardigheden en het mentoring-traject. 

30 leidinggevenden (of 15 duo's) zijn in het traject gestapt, waaronder twee leden van het Directiecomité.  

 

C. Waarden en resultaatgericht leiderschap 

Om onze teamverantwoordelijken te ondersteunen in hun nieuwe werkomgeving (telewerk, dynamic office, 

afschaffing prikklok, enz.) werd in 2010 het ontwikkelingstraject “Waarden en resultaatgericht leidinggeven” 

uitgestippeld. In 2014 volgden 2 groepen leidinggevenden het leertraject. 

 

D. Vitruvius 

Omdat onze organisatie veel belang hecht aan Leiderschap, moedigen we onze teamverantwoordelijken aan om 

deel te nemen aan de federale leiderschapsinitiatieven die worden georganiseerd door de FOD P&O en het 

Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO). 

In 2014 zijn 5 medewerkers begonnen met het Vitruvius-programma. 

 

 

2.1.3. Springschool et Summerschool 

A. Springschool 

In juni en juli 2014 vond een Springschool plaats met als thema "ICT Festival".  

Tijdens de workshops konden de deelnemers op interactieve en ludieke wijze de functionaliteiten van tal van 

softwaretools leren gebruiken. 

218 medewerkers van onze FOD namen hieraan deel. 

 De deelnemers konden de workshops ook van thuis (telewerk) of van op kantoor volgen. 

 

De 5 workshops van de Springschool : 

LinkedIn Professioneel online sociaal netwerk dat meer dan 300 miljoen 

leden uit 170 activiteitensectoren in meer dan 200 landen telt. 

Lync Lync is een unified communications-platform voor 

ondernemingen waarmee op verschillende manieren in real 

time kan worden gecommuniceerd: spraak- en video-

oproepen, video-conferencing, aanwezigheid, instant 

messaging en permanente conversatie. 

Sharepoint Reeks tools voor web- en portaaltoepassingen, met als 

functionaliteit het content-beheer, zoekmachines, elektronisch 

documentenbeheer, fora, enz. 

 
 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/medewerkers/Leiderschap/vitruvius/
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Outlook Email-pakket 

Yammer Tool voor "microblogging" waarmee een intern sociaal netwerk 

voor een onderneming of specifieke community kan worden 

gecreëerd. 

 

B. Summerschool 

In september 2014 vond de summerschool "Ik, jij en wij" plaats.  

Deze summerschool werd in samenwerking met de FOD Financiën georganiseerd.  

De workshops hadden als doel de communicatie te verbeteren met aandacht voor het persoonlijke aspect. 

60 medewerkers van onze FOD hebben aan de verschillende workshops deelgenomen. 

 

De 4 workshops van de Summerschool: 

Assertiviteit Leren grenzen stellen met respect voor zichzelf en 

de andere. 

Feedback Leren zijn mening te uiten over een houding, een 

taak of een gevoel in constructieve dialoog met de 

andere. 

Niet-gewelddadige 

communicatie 

Leren hoe we onze eigen gevoelens ter sprake kan 

brengen met respect voor iedereen, om onze 

boodschap beter over te brengen en open te 

staan voor die van de andere. 

Doeltreffend en participatief 

vergaderen 

Leren hoe we onze vergaderingen gewoon 

efficiënter kunnen maken. 

 

 

2.1.4. Talent Avenue 

Talent avenue, het mobiliteitsplatform voor medewerkers van de Belgische overheidssector is sedert juni 2013 

actief op LinkedIn. 

In 2014 zijn bij onze FOD de eerste medewerkers in het kader van Talent Avenue in dienst gekomen. 

 Talent avenue: 

o is een revolutionair mobiliteitsplatform voor medewerkers uit de Belgische overheidssector in brede zin: federale, 

regionale, gemeenschaps-, gemeentelijke en provinciale… diensten; 

o laat de deelnemende organisaties toe talenten te identificeren om missies/projecten uit te voeren met een duur van 6 tot 

18 maanden, en hen nieuwe uitdagingen te bieden die aansluiten bij hun competenties; 

o werd ontwikkeld op initiatief van het netwerk HREPS (HR Excellence in Public Sector); 

o werd in juni 2013 geconcretiseerd op LinkedIn. 
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Zo zijn vijf nieuwe personeelsleden in dienst getreden om voor de duur van 18 maanden (3 medewerkers), 12 

maanden (1 medewerker) en 6 maanden (1 medewerker) opdrachten uit te voeren. Drie van deze medewerkers 

komen van de FOD Financiën, 1 van de FOD Buitenlandse Zaken en 1 van de Federatie Wallonië-Brussel. 

Aantal opdrachten gepubliceerd in 2014: 37 (waarvan 10 door onze FOD) 

Aantal ontvangen relevante kandidaturen: 24 

Aantal personen die via LinkedIn geabonneerd zijn op Talent Avenue: 1.846, het dubbele van in 2013 

Contact: peopleinvestment@minsoc.fed.be 

Op LinkedIn: www.linkedin.com/company/talentavenue 

 

 

2.1.5. Energie, zelfbewustzijn en welzijn  

De FOD Sociale Zekerheid is bekommerd om de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. De workshops 

My Energy hebben als doel de medewerkers de kans te geven om: 

o actief op zoek te gaan naar hun talenten; 

o zich op zichzelf te concentreren; 

o na te gaan hoe ze naar hun professionele en private omgeving kijken; 

o zich af te vragen wat hen echt motiveert. 

Over een periode van 6 maanden werden vier workshops georganiseerd waaraan een twintigtal medewerkers 

deelnamen.  

Tussen de sessies door zetten de medewerkers deze persoonlijke ontdekkingstocht verder op basis van specifieke 

taken. Er werd een feedback-sessie georganiseerd met alle collega's die aan de vorige trajecten hebben 

deelgenomen. 

Daarnaast werden op My Energy presentaties gegeven aan externe organisaties (bv. de Vlaamse Gemeenschap). 

Contact: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be  

 

 

2.1.6. Zippy: HR-database 

De nieuwe HR-database Zippy ging in november 2014 in productie. Bijzonder aan deze databank is dat ze over 

een interface beschikt die bestaat uit html-pagina's en toegankelijk is via een webbrowser. Deze oplossing is 

soepeler en meer flexibel wanneer gegevens of de interface zelf moeten worden aangepast. Daarnaast is ze sneller 

(met name voor telewerkers) en biedt ze meer mogelijkheden om data door te lichten. Zippy moet op termijn de 

enige databron voor de hele FOD worden. 

Contact: POSupportProcessTools@minsoc.fed.be 
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2.1.7. Capelo 

In 2014 heeft het team Capelo P&O  verder werk gemaakt van de invoer van de pensioendossiers. Eind 2014 was 

reeds 52% van onze globale doelstelling gerealiseerd. 

 Capelo is een federaal project gelanceerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector en is bedoeld voor het elektronisch 

beheer van de pensioenaanvragen (en -ramingen) van de statutaire personeelsleden vanaf 1 januari 2013. Om dit elektronisch 

beheer te kunnen gebruiken, moet de loopbaanhistoriek van de personeelsleden in het systeem worden ingevoerd. Hiertoe hebben 

de federale overheidsdiensten nog tot 1 januari 2016 de tijd. Bij het begin van het project ging het voor onze FOD om de loopbaan 

van 1.395 personen. 

Contact: capateam@minsoc.fed.be 

 

 

2.2. Ons personeel in cijfers 

A. Statuut 

Categorie Totaal % 

Contractueel 204 18,89% 

Statutair 876 81,11% 

Algemeen totaal 1.080 100% 

 De grote meerderheid van het personeel is statutair. 

 

 

B. Taalrol 

Taalrol Totaal % 

FR 549 50,83% 

NL 531 49,17% 

Totaal 1.080 100% 

 

 

C. Man/vrouw 

Geslacht Totaal % 

M 440 40,74% 

F 640 59,26% 

Totaal 1.080 100% 

 Zowat 60% van de personeelsleden van de FOD zijn vrouwen. 
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D. Niveau 

Niveau Totaal % 

A 299 27,69% 

B 326 30,19% 

C 345 31,94% 

D 110 10,19% 

Totaal 1.080 100% 

 Niveaus A, B en C zijn vrij gelijk vertegenwoordigd (1/4 van de personeelsleden van de FOD behoort tot niveau A en 1/3 van de 

personeelsleden tot niveau C). 

 

 

E. Leeftijd 

Leeftijd Totaal % 

<25 4 0,37% 

25-29 39 3,61% 

30-39 261 24,17% 

40-49 320 29,63% 

50-59 388 35,93% 

>=60 68 6,30% 

Totaal 1.080 100% 

 Meer dan 70% van de personeelsleden van FOD is ouder dan 40. 
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F. Arbeidstijd 

% activiteit Totaal % 

100 787 72,87% 

90 2 0,19% 

80 169 15,65% 

79 1 0,09% 

66 1 0,09% 

65 2 0,19% 

57 1 0,09% 

50 51 4,72% 

32 1 0,09% 

0 65 6,02% 

Totaal 1.080 100% 

 3/4 van de personeelsleden van de FOD werken voltijds. 

 Op 31 december 2014 telde onze FOD 611 telewerkers. Dat zijn er 19 meer dan in 2013. 

 

 

G. Spreiding per Directie-generaal (DG) of Stafdienst (SD)  

Diensten Totaal % 

DG Beleidsondersteuning 47 4,35% 

DG Personen met een handicap 377 34,91% 

SD ICT 47 4,35% 

DG Zelfstandigen 101 9,35% 

DG Sociale Inspectie 299 27,69% 

SD P&O 38 3,52% 

DG Sociaal Beleid 53 4,91% 

DG Oorlogsslachtoffers 24 2,22% 

Diensten van de Voorzitter 72 6,67% 

SD Budget & Beheerscontrole 19 1,76% 

Sociale Dienst 3 0,28% 

Totaal 1.080 100% 

 De grootste diensten van de FOD zijn de DG Personen met een handicap en de DG Sociale Inspectie. 
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H. Opleiding 

In 2014 volgden de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid in totaal 3.142 opleidingsdagen (3.530 en 2013 et 

1.542 en 2012).  

 De vermindering van het totaal aantal opleidingsdagen in vergelijking met 2013 valt te verklaren door de geleidelijke afbouw 

van de gecertificeerde opleidingen, die tegen eind 2016 ophouden te bestaan. 

Domeinen Aantal dagen % 

Pc-vaardigheden 58 1,8 

Persoonlijke ontwikkeling 1.080 34,4 

Persoonlijke effectiviteit 41 1,3 

Opleiding en kennis 69 2,2 

Human resources management 143 4,6 

Talen 529 16,8 

Management en communicatie 55 1,8 

Administratieve aspecten 108 3,4 

Europese aangelegenheden 13 0,4 

Reglementering 164 5,2 

Multilaterale relaties 2 0,1 

Vakgebonden technieken 594 18,9 

Gecertificeerde opleidingen 286 9,1 

 De belangrijkste ontwikkelingsassen betreffen persoonlijke ontwikkeling, vakgebonden technieken, taalbeheersing, 

gecertificeerde opleidingen, reglementering en personeelsbeheer. 

 

 

I. Personeelsbeweging 

In 2014 verwelkomde onze FOD 3 nieuwe statutaire medewerkers (1 N en 2 F). 

Daarnaast hebben ook een aantal personeelsleden de FOD verlaten: 40 statutaire medewerkers, 11 contractuelen 

en 1 mandataris. 
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J. Relatie met de vakorganisaties 

Basisoverlegcomité 

In 2014 vonden tussen de FOD en de syndicale organisaties 7 overlegvergaderingen plaats rond materies die 

gevolgen hebben voor het personeel van de FOD (personeelsplan, arbeidsduur, werktijdregeling, werkomgeving, 

telewerk, enz.). 

 

BOC-PBW 

In 2014 waren er 9 vergaderingen van dit Basisoverlegcomité, een overlegplatform met de syndicale organisaties 

van onze FOD voor preventie en bescherming van de medewerkers op de werkvloer. 

 

Sectorcomités XIII 

Het Sectorcomité XIII "Sociale Zekerheid" kwam in 2014 een keer samen om te overleggen over onze FOD. 

 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. 
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3. Budget & Beheerscontrole 

3.1. Opdrachten van de Dienst B&CG 

De stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B) van de FOD heeft de volgende taken: 

o opmaken en coördinatie van de begroting; 

o de uitvoering ervan; 

o beheer van de rekeningen; 

o coördinatie beheerscontrole. 

De dienst B&CG voert een kwaliteitscontrole uit van elke vastlegging en elke betaling. 

De dienst B&CG past de wet en de omzendbrieven over de Staatsboekhouding toe. Hij begeleidt de directies-

generaal en de beleidscellen die onder de FOD Sociale Zekerheid vallen bij hun financieel beheer. 

Tevens doet de dienst de betalingen van de dotaties aan de OISZ en de federale instellingen. 

Contact: dries.gellynck@minsoc.fed.be  

 

Budget personeelsenveloppe en werkingsbudget (realisaties) 

(in duizend euro) 2012 2013 2014 

personeelskosten 
 

58.978 

 

58.883 

 

56.563 

werkingskosten: vastleggingen 
 

29.742 

 

25.036 

 

32.431 
(1)

 

werkingskosten: vereffeningen 
 

25.642 

 

29.081 

 

26.623 

(1)
 De verhoging van het bedrag van de werkingskosten is te wijten aan de overheidsopdracht Handicare ( ZIE 

OOK, DIENSTVERLENING - PERSONEN MET EEN HANDICAP, PUNT 1.6.2.)  
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Budgetten tegemoetkomingen en subsidies 

(in duizend euro) 2012 2013 
2014 

budget gerealiseerd 

Tegemoetkoming voor personen 

met een handicap 
1.870.761 1.892.940 1.932.820 

Subsidie statuut zelfstandigen 1.353.206 1.365.993 1.336.525 

Dotatie ter verzekering van het 

financiële evenwicht en de 

continuïteit van de betalingen, 

stelsel Zelfstandigen. 

404.135 533.866 617.095 

Algemene Staatstoelage RSZ 6.213.504 6.272.213 6.330.320 

Dotatie ter verzekering van het 

financiële evenwicht en de 

continuïteit van de betalingen, 

stelsel Werknemers 

3.637.218 4.804.790 5.553.852 

Toelage DOSZ 321.605 314.644 308.908 

Gewaarborgd inkomen voor 

bejaarden 
456.371 492.341 54.0654 

Subsidie Instituut voor Veteranen-

Nationaal Instituut voor 

Oorlogsinvaliden 

33.928 30.911 

 

26.081 

 

Burgerlijke slachtoffers van de 

oorlog 1940-45 
29.684 28.213 25.471 

 

 

3.2. Budgettaire behoedzaamheid en besparingen 

Via een administratieve blokkering heeft de regering een lineaire verlaging doorgevoerd van de kredieten voor de 

werkingskosten, investeringen en de personeelsenveloppe. 

Deze blokkering betrof: 

o 15% op de werkingskredieten; 

o 2% op de personeelskredieten; 

o 20% op de investeringen.  

Omwille van het beleid inzake begrotingsdiscipline werden de budgettaire processen en de controles in 2014 een 

aantal keren herzien: 

o verplichte voorafgaande goedkeuring van de Minister van Begroting; 

o monitoring-comité voor ICT; 

o verplicht advies van de Inspectie van financiën over de noodzaak van de uitgaven. 
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Om de opdrachten van de FOD Sociale Zekerheid te kunnen uitvoeren heeft de dienst dagelijks het budget 

gecontroleerd, de diensten proactief ondersteund, herverdelingen ingevoerd en oplossingen gezocht in 

samenwerking met de diensten, de FOD Begroting, de Inspectie van financiën en de beleidscel Begroting. 

 

Cijfers begrotingsuitvoering 

 2012 2013 2014 

Aantal betalingen 

(facturen + schuldvorderingen) 

 

16.081 

 

15.812 

 

15.148 

 

Betalingstermijnen 

a) gemiddeld  

 

b) vorderingen, honoraria, directe 

betalingen 

 

c) facturen  

(betaling binnen de 30 dagen) 

 

19 dagen 

 

 

15 dagen 

 

 

31 dagen 

 

 

17,5 dagen 

 

 

11 dagen 

 

 

30 dagen 

 

14,2 dagen 

 

 

11,7 dagen 

 

 

30 dagen 

Totaal vastleggingen 

(wijzigingen inbegrepen) 
3.639 2.944 2898 

 

 

3.3. Project Digitalisering 

Het project Digitalisering van de begrotingsuitvoering werd in 2014 voortgezet. Het vastleggingsproces is volledig 

gedigitaliseerd, en een belangrijk deel van de facturen worden behandeld via het systeem SharePoint.  

Dankzij de digitalisering van de dossiers kunnen de betrokken personeelsleden hun dagelijkse taken via telewerk 

uitvoeren. De documenten zijn toegankelijk voor de gebruikers van de FOD Sociale Zekerheid, de Controleur van 

de vastleggingen, de Inspectie van financiën en het Rekenhof. Daardoor kunnen documenten snel worden 

teruggevonden en veilig bewaard. Dit betekent zowel tijdswinst als plaatsbesparing. 
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4. Technologische hulpmiddelen bij de uitwerking van de 

opdrachten van de FOD 

4.1. Hoe is het vakgebied van de dienst ICT gestructureerd? 

De stafdienst legt zich toe op 6 grote basisactiviteiten. 

 
1. Dagelijkse ondersteuning van de collega's van de FOD 

De Dienst ICT van de FOD ondersteunt en helpt de gebruikers van ICT-oplossingen. Hij coördineert de 

afhandeling van incidenten die betrekking hebben op deze oplossingen. Hij werkt nauw samen met de ICT-

coaches bij de verschillende directies-generaal en stafdiensten (hierna 'diensten van de FOD), wat een klantnabije 

dienstverlening mogelijk maakt.  

 

2. Ondersteuning aan de werkprocessen van de diensten van de FOD 

Zodra een aanvraag wordt verstuurd, staat de dienst ICT in contact met de betrokken dienst van de FOD. Samen 

met deze diensten voert ICT analyses en studies uit. Samen zoeken ze naar oplossingen die tegemoet komen aan 

hun behoeften en brengen deze behoeften in kaart. Op basis van vastgelegde behoeften voeren zij 

haalbaarheidsstudies en 'proofs of concept' uit (of ze laten deze uitvoeren) om oplossingsscenario's voor te 

stellen. De prioriteren van deze activiteiten en de scenariokeuze worden vastgelegd samen met ePMO en de 

betrokken diensten. De dienst ICT voert de gekozen ICT-diensten en -oplossingen uit. Daartoe geeft hij de 

voorkeur aan scenario's die zo veel mogelijk gebruik maken van synergieën en schaalvoordelen. 

 Om de inspanningen van de FOD in het kader van zijn bestuursovereenkomst te ondersteunen, werd in 2013 bij de Diensten van 

de Voorzitter een nieuw permanent team opgericht, namelijk het ePMO (wat staat voor enterprise Project Management Office). 

 

3. Algemene ondersteuning van de IT-infrastructuur 

De Dienst ICT waarborgt de beschikbaarheid en de continuïteit van de geboden ICT-diensten en -oplossingen en 

staat garant voor de stabiliteit van de onderliggende en interne infrastructuur. Hij sluit overeenkomsten af met zijn 

partners en leveranciers en zorgt voor de opvolging. 

 

4. Ondersteuning van de IT-strategie 

De Dienst ICT ondersteunt de transversale projecten van de FOD en biedt zijn expertise aan bij de innovatie en de 

ondersteuning van de werkcultuur van de FOD. 

 

5. Beheer van IT-partnerschappen 

Net als alle andere federale instellingen zet de FOD in op besparingen, rationalisering en synergie. 

 

6. Intern beheer van de dienst ICT  

In termen van governance ondersteunt en ontwikkelt de dienst ICT de organisatie en het beheer van de 

architectuur en de interne processen, in samenwerking met zijn klanten en partners. 
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Voor elke basisactiviteit werden voor de periode 2014-2016 indicatoren vastgelegd. 

Tevens worden projecten en acties opgestart of voortgezet. De hieronder opgelijste 

acties hebben betrekking op het jaar 2014. 

Contact: francoise.gillet@minsoc.fed.be 

 

 

4.2. Dagelijkse ondersteuning van collega's van de FOD 

4.2.1. Indicatoren et kerncijfers 

Twee indicatoren werden vastgelegd voor een betere ondersteuning van de collega's. 

1. Meer klanttevredenheid over ICT-diensten. 

Momenteel wordt een methode geanalyseerd om de klanttevredenheid (op het einde van de afhandeling van een 

oproep bij de Helpdesk) systematisch te meten. 

 

2. Gebruik van nieuwe technologieën optimaliseren 

Drie technologieën werden geanalyseerd op vlak van communicatie, mobiliteit en kennisuitwisseling: Lync, 

sharepoint, smartphones en tablets. 

 Het aantal oproepen over nieuwe technologieën neemt af. 

Na een kritieke periode is het aantal calls aanzienlijk afgenomen.  Op ongeveer 4 maanden tijd nam het aandeel 

van de calls dat betrekking had op deze technologieën immers af van 33 naar 6%. 

 Het gebruik van nieuwe technologieën neemt toe. 

Dit gebruik werd gemeten aan de hand van een steekproef bij de ICT-coaches bij verschillende DG's/SD's. 

Deze steekproef leidde tot de volgende vaststellingen: 

o het gebruik van Lync (instant messaging, telefonie en video-conference)  nam met 7,15% toe; 

o het gebruik van SharePoint als databank (raadplegen, invoeren, delen)  steeg met 9,4%; 

o het gebruik van smartphones en tablets (installatie en gebruik van apps, raadpleging van professionele 

berichten) steeg ten opzicht van 2013 met 8,9%. 
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4.2.2. Acties en projecten 

De dienst ICT ontwikkelt een klantenondersteuning die steeds meer nabij en proactief is. Dit jaar legden we 

ons toe op de valorisatie van de ICT-coaches. Een aantal initiatieven springen in het oog: 

o meer ruchtbaarheid geven aan de ondersteuning die de Helpdesk de provinciale centra kan bieden; 

o creatie van een platform voor de uitwisseling van documentatie en goede praktijken, 

gebruikershandleidingen en opleidingen; 

o de rol van de ICT-coach helpen definiëren in het kader van de ontwikkelcirkels; 

o bevorderen van een community met de ICT-coaches bij de verschillende DG's/SD's en hen regelmatig 

bijscholen zodat ze dichter bij de behoeften van de gebruikers zouden kunnen staan; 

o nauw met de ICT-coaches samenwerken aan sensibiliseringsinitiatieven met betrekking tot nieuwe 

technologieën en samen evenementen organiseren ter bevordering van een lerende organisatie. 

Al deze initiatieven konden op heel wat bijval rekenen en hebben de nabijheid tot de gebruiker bevorderd. 

 

 

4.3. Ondersteuning van werkprocessen van de diensten van de FOD 

4.3.1. Indicatoren en kerncijfers 

De ondersteuning van de werkprocessen van de diensten van de FOD heeft betrekking op zowel de realisatie van 

studies als op de uitwerking van oplossingen of diensten. 

 

A. Analyses en studies 

In 2014 werden 10 studies opgestart, waarvan er 5 werden afgerond in de loop van het jaar. Deze hadden tot doel 

scenario's naar voor te schuiven om de meest geschikte oplossing te kiezen. 

 

B. Uitwerking van ICT-diensten en -oplossingen 

In 2014 bevatte de portefeuille 'ICT-projecten' 87 projecten voor de periode 2014-2016, waarvan er in de loop van 

het jaar 27 werden gelanceerd. 

44 projecten werden niet weerhouden in 2014 : zij werden ofwel uitgesteld, ofwel stopgezet na evaluatie van de 

personeelsmiddelen en de budgetten, in functie van de voortgang van de lopende projecten, de lancering van 

nieuwe projecten en aanvragen of omwille van externe voorwaarden die niet vervuld zijn. 

De dienst ICT legde zich toe op 43 projecten: 

o 24 projecten zijn afgerond; 

o 19 projecten lopen nog, waarvan er 7 in de loop van het jaar werden opgeschort; 

 

 

 

 

 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/evaluatie/
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Daarnaast ontving de dienst ICT in de loop van het jaar 40 aanvragen: 

o 24 van deze aanvragen zijn afgesloten; 

o 14 ervan werden opgeschort of stopgezet; 

o 2 ervan zijn lopende. 

 6 projecten op 24 en 7 aanvragen op 24 werden laattijdig afgerond. De oorzaken zijn telkens een combinatie van factoren bij de 

dienst ICT en de diensten van de FOD of bij de dienst ICT en zijn partners (KSZ of Smals). 

 

 

4.3.2. Acties en projecten 

In 2014 heeft de dienst ICT de diensten van de FOD geholpen hun werkprocessen, de uitvoering van hun 

socialezekerheidsopdrachten en ondersteuning te verbeteren, in het bijzonder op de volgende vlakken: 

 

A. Samenwerking en samenwerkingsruimten 

Voor niet-gevoelige gegevens werden samenwerkingsruimtes gecreëerd met Office 365 (Office in de cloud). 

Bijvoorbeeld, voor de DG Beleidsondersteuning: OESO en UNCRPD ( ZIE DE REALISATIES VAN DE DG 

BELEIDSONDERSTEUNING IN HOOFDSTUK 1, PUNTEN 2.2.8. EN 2.2.10, B.). 

 

B. Harvesting van baten of "bedrijfswinsten" evalueren met de ondersteuning van de ICT-diensten.  

De procedure voor het "oogsten" van baten (harvesting) werd uitgewerkt in overeenstemming met een proef-DG 

en de winstoogmerken werden gedefinieerd.  

Dit proces omvat: 

o het meten van de resultaten na een verbetering van de geboden ICT-tools; 

o de invoering van mechanismen voor het traceren van informatie die nuttig is om te beoordelen in hoever 

de beoogde baten gehaald zijn; 

o de invoering van mechanismen voor het beoordelen van de toegevoegde waarde van de genomen 

beslissingen en eventueel het nemen van beslissingen. 

 

C. Co-creatie   

Er werden een aantal gezamenlijke initiatieven gerealiseerd, waaronder: 

o debatsessies;  

o Uitwisselen van expertise met verschillende collega's van de FOD; 

o Specifieke demonstraties van oplossingen door verschillende leveranciers, waarbij collega's van de FOD 

worden uitgenodigd; 
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D. OPTIFED-methode: rationalisering van de werking van de federale administratie 

In het kader van het beheer van de dossiers van personen met een handicap werd het beveiligd 

automatiseringsproces voor het ophalen van elektronische medische dossiers bij de behandelende artsen - via het 

eHealth-platform - en de invoering ervan in de databank met dossiers van personen met een handicap 

gefinaliseerd. Dit komt de kwaliteit, de volledigheid en de snelheid van de uitwisseling van medische gegevens ten 

goede.  

 

E. Administratieve vereenvoudiging tussen instellingen 

Om de efficiëntie van de administratie voortdurend te verbeteren, is de automatisering van de informatie-

uitwisseling een blijvend aandachtspunt. 

Wij vermelden twee realisaties:  

- informatie-uitwisseling tussen het systeem voor de  vrijstelling van sociale bijdragen voor de 

zelfstandigen en de Sociale verzekeringsfondsen om de vrijstellingsaanvragen te automatiseren; 

- informatie-uitwisseling tussen het systeem voor de tegemoetkomingen voor personen  met een 

handicap en de OCMW's om de voorschotten op de door hen betaalde tegemoetkomingen in 

rekening te brengen (wordt momenteel gefinaliseerd). 

 

F. Sociale fraude 

Gezien de snelheid waarmee sociale fraude evolueert moeten ook de tools voor het onderzoeken van 

fraudemodellen mee evolueren. Een paar voorbeelden: 

- Invoering van een nieuwe tool die het maken van een fraudemodel minder tijdrovend maakt; 

- Invoering van nieuwe databronnen in de data warehouse van de FOD, waardoor nieuwe modellen 

kunnen worden gemaakt; 

- marktonderzoek voor een nieuwe tool voor het opsporen van netwerkfraude. 

 

G. Automatisering van de gegevensuitwisseling 

Verschillende mechanismen -- herbruikbaar in andere gegevensuitwisselingen -- werden ontwikkeld: Omvorming 

van bestanden in archiefbestanden,  extractie van bijlagen, wijziging van dataformaten, automatisering van de 

invoering van bestanden in SharePoint. 

 

H. Installatie van de beleidscellen van ministers of staatssecretarissen 

De dienst ICT ondersteunde de installatie van de beleidscellen van 2 ministers en 1 staatssecretaris van de 

nieuwe federale regering, namelijk: 

o de beleidscel van de Vice-Eerste minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 

Telecommunicatie en de Post; 

o de beleidscel van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 

o de beleidscel van de Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer en de Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid. 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/optifed/
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Dit komt neer op ongeveer 130 gebruikers (verhuizing van de werkruimten, configuratie van het materiaal, 

integratie van laptops en printers in het netwerk, Helpdesk, enz.)  

 

 

4.4. Algemene ondersteuning van de IT-infrastructuur  

4.4.1. Indicatoren en kerncijfers 

De ondersteuning van de infrastructuur wordt voornamelijk gemeten aan de hand van de beschikbaarheid van de 

informatiesystemen en de algemene dienstverlening. De dienst ICT beheert 35 informatiesystemen 7 algemene 

diensten. De globale gemiddelde beschikbaarheid op jaarbasis ligt hoger dan 99,9%. 

 Bij de berekening van de beschikbaarheid wordt gekeken naar het tijdsbestek dat door de dienst ICT kan worden gewaarborgd, 

dat wil zeggen tussen 7.30 uur en 16.30 op werkdagen. 

 

A. Beschikbaarheid hoger dan 99,9% 

34 informatiesystemen of algemene diensten kenden een jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid van meer dan 

99,9%. 

 

B. Beschikbaarheid tussen 91,31 en 99,85% 

8 informatiesystemen of algemene diensten kenden een jaargemiddelde beschikbaarheid van minder dan 99,9%. 

Het gaat om de volgende informatiesystemen of algemene diensten:  

o 3 informatiesystemen voor de DG Personen met een handicap: 

- het contactcentrum had te kampen met 6 momenten van onbeschikbaarheid, met een 

jaargemiddelde beschikbaarheid van 99,62%; 

- het burgerportaal (Communit-e en Handiweb) was 8 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde 

beschikbaarheid van 99,58% ; 

- het portaal voor de artsen (Medic-e) was 1 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde 

beschikbaarheid van 99,39%. 

 

o 1 informatiesysteem voor de DG Sociale Inspectie: 

Het beheer van artikelen 17 was 4 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde beschikbaarheid van 91,31%. 

 

o 1 informatiesysteem voor de DG Zelfstandigen:  

Ticketting (Qmatic) was 2 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde beschikbaarheid van 99,85%. 

 

o 3 algemene diensten kenden een jaargemiddelde beschikbaarheid van minder dan 99.9%: 

- telewerk was 3 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde beschikbaarheid van 99,5%; 

- het telefoniesysteem was 1 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde beschikbaarheid van 

99,72%; 

- Wifi was 1 keer onbeschikbaar met een jaargemiddelde beschikbaarheid van 99,82%. 
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4.4.2. Acties en projecten 

Wij vermelden de volgende realisaties voor alle diensten van de FOD: 

- installatie van en opleiding voor de communicatie- en videoconferentie-tool (Lync); 

- vernieuwing van de telewerk-lijnen; 

- studie inzake de optimalisering van de opslag- en informatie-infrastructuur; 

- finalisering van de vernieuwing van de informatieopslag-infrastructuur; 

- actualisering van de netwerkinfrastructuur voor IP-telefonie; 

- studie van scenario's voor de interne netwerkinfrastructuur (LAN/WLAN) in termen van kosten en 

risico's; 

- integratie van de FEDMAN-lijn als internettoegangskanaal in de netwerkinfrastructuur; 

- Impactanalyse omtrent de formaatwijziging van de netwerkcommunicaties; 

- migratie van de domeinen; 

- audit m.b.t. de rationalisering van de printopdrachten. 

 

 

4.5. Ondersteuning van de IT-strategie 

De dienst ICT werkt onder meer mee aan de volgende projecten:   

o Digital Workplace 

Dit project is bedoeld om de werkruimten te moderniseren en te digitaliseren door de medewerkers en 

partners via een eenvoudige applicatie toegang te verschaffen tot de documenten van de FOD. 

 

o Tring tring  

Dit project is bedoeld om verschillende scenario's te onderzoeken om een telefoniebeleid vast te 

leggen. 

 

o Cogito 

Dit project is bedoeld om het beheer van nieuwe ideeën en projecten bij de FOD eenvormig te maken 

en te optimaliseren en om dit proces op te nemen in de sturing van de bestuursovereenkomst. 

 

o IT Universe  

Dit project is bedoeld om de volgende zaken te realiseren: 

- een cartografie van de vakprocessen van de FOD en de daarmee verbonden behoeften op 

informatica-vlak, 

- een stappenplan op drie of vijf jaar voor de realisatie van de verschillende informatiseringsfasen, 

- een beheersproces voor dit stappenplan. 

 ZIE HIERBOVEN: DE BESTUURSOVEREENKOMST VAN DE FOD, PUNT 1.3.: PRESENTATIE VAN ONZE 9 TRANSVERSALE PROJECTEN. 
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4.6. Het beheer van de IT-partnerschappen 

In het kader van de budgettaire besparingen op federaal niveau werd begin april 2014 een Opvolgingscomité 

voor informatie- en telecommunicatie-technologie, ook wel ICT Monitoring Comité (IMC) genaamd, opgericht.  

Dit moet systematisch synergiën opsporen en voorstellen en onderhandelen over globale overeenkomsten met de 

leveranciers voor alle federale instellingen. Het Opvolgingscomité richt zich in eerste instantie op drie domeinen: 

licenties, externe raadplegingen en de consolidering van de datacentra. 

 

4.6.1. Indicatoren en kerncijfers 

Sedert juni 2014 werden 23 dossiers bij het IMC ingediend. 

 

4.6.2. Acties en projecten 

A. Analyse van bestaande oplossingen bij andere federale instellingen 

Bij de analyse van een vraag van een dienst wordt voorkeur gegeven aan een scenario waarbij bestaande 

oplossingen worden gerecupereerd. Zo is er bv. het beheer van de archieven bij de DG Oorlogsslachtoffers. Ook 

wat betreft het licentiebeheer en het beheer van de Helpdesk lopen momenteel onderzoeken bij Smals. 

 

B. Outsourcing van het infrastructuur-beheer 

Bij Smals wordt momenteel nagegaan hoe  ons - goed uitgeruste maar onderbenutte - data center in de 

Financietoren kan worden gedeeld met andere instellingen. Dit nieuwe data center zou bv. een onderdeel van de 

G-cloud kunnen worden voor heel de federale administratie. 

 

 

4.7. Intern beheer van de dienst ICT 

De dienst ICT gaat zich meer focussen op activiteiten met een meerwaarde en zet in op de ontwikkeling van de 

ondersteunende tools. 

 

4.7.1. Indicatoren en kerncijfers 

In 2014 werden voornamelijk twee indicatoren opgevolgd: 

o Het personeelsaandeel voor activiteiten in verband met de exploitatie van de bestaande systemen 

verkleinen. 

o De processen verbeteren door toepassing van het lean-principe: vijf processen werden herzien 

 ZIE OOK: DE BESTUURSOVEREENKOMST VAN DE FOD, PUNT 1.3.7.: LEAN MANAGEMENT.  

 

 

4.7.2. Acties en projecten 

De dienst ICT heeft in dit kader onder meer de volgende acties gerealiseerd: 

https://www.smals.be/nl
https://www.smals.be/nl


Pagina 97 

A. Verbetering van de processen: 

o Het proces m.b.t. het licentiebeheer werd uitgewerkt, ingevoerd en er vond al een eerste evaluatie 

plaats. Tijdens een eerste fase worden de reglementaire en contractuele bepalingen inzake het gebruik 

van licenties toegepast. Hiertoe werd het proces voor licentiebeheer verbeterd en werden op basis van 

het lean-principes procedures ontwikkeld om de toekenning van licenties te ondersteunen in functie van 

de contractueel vastgelegde rechten. 

Gelijktijdig werd ervoor gezorgd dat iedereen slechts een pc heeft. Daardoor konden tevens boventallige 

licenties worden gerecupereerd. 

o Verbetering van de processen m.b.t. de inventaris van het materiaal met de dienst Logistiek. 

o Het proces m.b.t. het beheer van overheidsopdrachten en de bijhorende rollen en 

verantwoordelijkheden werden geanalyseerd ter ondersteuning van de invoering van een centrale 

aankoopcel binnen de dienst Budget en beheerscontrole ( ZIE HOOFDSTUK 3, BUDGET & BEHEERSCONTROLE, 

HIERBOVEN ). 

o Het beheer van het IT-budget werd herzien en nieuwe categorieën werden toegevoegd om de kosten 

beter te beheersen.   

o Samen met de diensten van de Voorzitter verbeterden we het beheer van de crisiscommunicatie. 

 

B. Opvoeren van de kennis in de databank IT-architectuur 

D.w.z.: 

o de gegevens over de informatiesystemen en technologieën aanvullen; 

o architectuurschema's invoeren; 

o per informatiesysteem contactpersonen toevoegen om de acties en de communicatie bij incidenten en 

het operationeel beheer te verbeteren; 

o rollen en verantwoordelijkheden vastleggen voor het beheer van de databank van de architectuur; 

o een gebruiksvriendelijke interface analyseren zodat deze databank kan worden gevoed. 

 

C. Teambeheer dynamischer maken 

De analyse- en ontwikkelingsteams werden samengevoegd en vormen nu een enkel team met verschillende 

transversale pools  in functie van ieders wensen. Deze meer autonome organisatie heeft gezorgd voor een betere 

kennisuitwisseling en een grotere autonomie. Het team heeft bv. spontaan opleidingen georganiseerd om het 

gebrek aan backup-personeel op het domein van de fraudebestrijding (data mining) op te vangen.  ZIE OOK: 

BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE, PUNT 1.3. 
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5. Realisaties van de Dienst Facility Management (FM) 

 In 2014 werd de stafdienst Facility management geïntegreerd in de Diensten van de Voorzitter. 

 

Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be 

 

5.1. Uitwerking van een driejaarlijks bedrijfsvervoerplan (BVP) 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht elke overheidsinstelling met meer dan 100 werknemers (op een site) 

om de drie jaar een vervoersplan op te stellen.  

De doelstelling is tweeledig:  

o Beperken van de milieu-impact van het verkeer dat onze instelling genereert (verbetering van de 

luchtkwaliteit); 

o Verminderen van het verkeer en de files in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verbetering van de 

mobiliteit). 

Naast een diagnose van de reële mobiliteitssituatie dient ook een actieplan te worden opgesteld met te nemen 

initiatieven en maatregelen. Bv: bijhouden van Ecoscore bij leasing of aankoop van voertuigen, maatregelen 

vastleggen bij pollutie-pieken, ... 

Deze federale enquête brengt op regelmatige basis ook de meest volledige diagnostiek inzake de mobiliteit van 

de werknemers in België in kaart. Dit heeft als doel om gegevens te verzamelen aangaande de gebruikte 

vervoersmiddelen, vertrekpunt van de verplaatsingen, uurregelingen van de werknemers. Hierdoor vormt zij een 

waardevol instrument voor de politieke besluitvormers, de vakbonden, de onderzoekers, de deskundigen en de 

bewegingen die geïnteresseerd zijn in de mobiliteitsproblematiek. Zo kunnen wij ook onze directe medewerkers 

en bezoekers aansporen om waar mogelijk te kiezen voor duurzame mobiliteit. 

Onze FOD heeft op 13 november 2014 zijn plan ingestuurd; dit werd op 10 februari 2015 goedgekeurd door 

Brussel Mobiliteit. De vakorganisaties keurden het beleidsplan goed op 27 februari 2015. 

 

5.2. Geautomatiseerd patrimoniumbeheer  

Door interne verhuizingen of door het rationalisering van de werkplekken de voorbije jaren werd het noodzakelijk 

dat beide diensten op het terrein langs gingen om hun inventarissen aan meubels, printers, bureaustoelen, tafels… 

te actualiseren. 

Door middel van de nieuwe tool "Patrimonium Viewer" konden ze: 

o alle aanpassingen verwerken en  

o eind 2014 een correcte status voorleggen van alle gebouwen van de FOD. 

Voortaan volstaat het om patrimoniumwijzigingen via email te melden bij FM, die op haar beurt de verbeteringen 

zal aanbrengen. 

 De meeste medewerkers van de FOD werken in Brussel, maar daarnaast beschikken we over bureaus in de provincies voor de DG 

Sociale Inspectie en de regionale centra voor medische expertise van de DG Personen met een handicap. 

mailto:Dirk.VanDurme@minsoc.fed.be
http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_ecoscore.jsp
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5.3. Herbezetting van verdiepingen ex FOD 

Na de vorming van de nieuwe regering namen een aantal kabinetten hun intrek in de Financietoren op 

verdiepingen die we omwille van besparingen niet meer gebruiken. Zowel Facility Management als ICT werden 

van bij de opstart betrokken bij o.m. de verhuizing en het monteren van burelen, het zorgen voor bekabeling, de 

opvang van externe leveringen en het operationeel maken van de pc’s. Niets werd aan het toeval overgelaten om 

op korte termijn de kabinetten operationeel te krijgen.  

 Zie hierboven, PUNT 4.3.2.: ONDERSTEUNING VOOR DE WERKPROCESSEN VAN DE DIENSTEN VAN DE FOD 

 

5.4. SharePoint  

Op vlak van transport (gebruik van dienstwagens, leveringen naar buitendiensten, ...) hebben de diensten ICT en 

Facility Management elkaar teruggevonden om de dienstverlening naar de klanten toe nog te verbeteren. 

SharePoint biedt ons de mogelijkheid om de dienstwagens tijdig te reserveren; de leveringen naar de provincies 

toe kunnen op die manier ook beter beheerd en bijgestuurd worden. 
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6. Dienst Communicatie 

Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be 

 

6.1. Een luisterende organisatie 

Veel organisaties werken als hyperactieve vrije radio’s: ze zenden voortdurend uit. Voor openbare diensten is het 

in de eerste plaats belangrijk te weten wat er leeft in de samenleving. Daarvoor moeten we beter luisteren. 

In de Bestuursovereenkomst 2014-2016 van de FOD is die openheid naar de burger ook een belangrijk onderdeel: 

tijdens de drie jaren van de overeenkomst worden de acties van de FOD toegespitst op de ontwikkeling van een 

klantgerichte administratie die focust op de noden van de gebruikers. 

De vorige jaren waren er al verschillende projecten om de bekommernissen van onze doelgroepen beter in te 

schatten: Touché en Full Social Jacket zijn hiervan de meest frappante voorbeelden. 

 VOOR DE BESTUURSOVEREENKOMST, ZIE OOK HOOFDSTUK 1 HIERBOVEN EN VOOR TOUCHÉ !, PUNT 1.6.2. HANDICARE 

De dienst communicatie heeft dit jaar het initiatief genomen om te luisteren naar haar interne klanten. We hebben 

er veel van geleerd over planning, grenzen aangeven, diensten inventariseren en efficiënt overleg. Onze missie 

bestaat er immers in samen met de verschillende diensten te zorgen voor een professionele communicatie binnen 

de FOD, met onze partners en doelgroepen. De rol van de communicatiedienst is anderen te helpen met hun 

communicatie. 

Het voorbije jaar was het onze doelstelling om innovatief, wendbaar, klantgericht, participatief en converserend te 

werken. We bekijken enkele projecten op vlak van communicatie in dat licht. 

 

 

6.2. Een innoverende organisatie 

6.2.1. Nieuwe website  

Het voorbije jaar is de structuur van de nieuwe website op punt gezet, werd hij technisch ontwikkeld en is het 

redactiewerk goed gevorderd. We houden steeds in het achterhoofd dat de doelgroep van de website 

professionals zijn. 

 

6.2.2. Infographics 

De FOD Sociale Zekerheid gebruikt steeds vaker infographics om een boodschap over te brengen.  

 Een infographic is een visuele en grafische voorstelling van informatie. Zo slaagde de FOD er onder meer in om 

de cijfers over handicap onder de aandacht van de pers te brengen via de sociale media. 

 

 

 

mailto:barbara.declippel@minsoc.fed.be
http://www.handicap.fgov.be/nl/inhoud/touche
http://www.socialsecurity.fgov.be/rapport/2013/nl/activiteiten/beleidsondersteuning/internationale_relaties.htm#axe2-5
http://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/infographic-nl.pdf
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6.2.3. Virtuele tentoonstelling WOI 

In het kader van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog werkt de FOD Sociale Zekerheid aan een virtuele 

tentoonstelling over de burgerslachtoffers van die oorlog. De voorbereiding van dat omvangrijk project is in 2014 

gestart. De tentoonstelling illustreert, aan de hand waargebeurde verhalen, wat burgerbevolkingen in tijden van 

oorlog moeten doorstaan. Het project heeft dus niet alleen een historische maar ook een erfgoedkundige waarde. 

De archieven van de FOD worden ermee in de kijker gezet. 

 ZIE OOK: OORLOGSSLACHTOFFERS, PUNT 5.4. 

 

6.2.4. KWAT 

Ook dit jaar spraken collega’s tijdens middagsessies gepassioneerd over hun projecten. We konden opnieuw 

rekenen op volle zalen. Nieuw is de livestreaming voor wie niet aanwezig kan zijn. Het evenement wordt live 

opgenomen en uitgezonden zodat alle collega’s de sessies thuis of op kantoor kunnen volgen op hun pc.  

Dat principe wordt ook toegepast in de summer & winter schools van de dienst Personeel en organisatie en de 

dienst ICT. 

 ZIE OOK: HET PERSONEEL VAN DE FOD, PUNT 2.1.3. 

 

 

6.3. Een wendbare organisatie 

6.3.1. Rapport Commissie “Pensioenhervorming 2020-2040” 

In haar Rapport gepubliceerd in 2014, pleit de Commissie voor grondige hervormingen. Het rapport bevat 

concrete beleidsaanbevelingen over nieuwe hervormingen die de sociale en financiële duurzaamheid van onze 

pensioenstelsels versterken. Het rapport bevat concrete beleidsaanbevelingen over nieuwe hervormingen die de 

sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels versterken. De administratieve en communicatieve 

ondersteuning gebeurde vanuit onze FOD, met als slotevent de persconferentie op 16 juni 2014. 

 ZIE OOK: BELEIDSONDERSTEUNING EN –COÖRDINATIE, PUNT 2.4.1. 

 

6.3.2. Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europa 

België nam van 13 november 2014 tot 19 mei 2015 het Voorzitterschap van het Comité van ministers van de Raad 

van Europa waar. Ons land is een van de grondleggers van de Raad van Europa en hecht grote waarde aan de 

fundamentele waarden van de organisatie: mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Onze FOD bereidde de 

conferentie over de Toekomst van Sociale Rechten van februari 2015 mee voor, samen met de FOD Arbeid, 

Werkgelegenheid en Sociaal Overleg. Een hele uitdaging met heel wat betrokken partners en high level 

genodigden.  ZIE OOK: PUNT 2.6. - EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR DE FOD. 

 

 

 

http://pensioen2040.belgie.be/nl/
file:///C:/My%20Documents/0_2014%20Report/Traduction/Pensioenhervormin%23_2.4.1._Commissie_
http://www.coe.int/nl/web/portal/belgianchairmanship
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6.4. Een klantgerichte organisatie 

6.4.1. Medische gegevens digitaal van huisarts naar overheid  

Voortaan kunnen huisartsen medische gegevens voor de erkenning van personen met een handicap digitaal aan 

de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid bezorgen via de eHealth box. De  informatiecampagne werd 

gestart in 2014 met specifieke aandacht voor pers en artsen. 

 

6.4.2. Ik wil gaan werken. Wat met mijn tegemoetkoming? 

De DG Personen met een handicap publiceert een informatieve brochure voor jongeren met een handicap die 

willen gaan werken. Het is een samenwerkingsproject met de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), 

de socialistische en christelijke mutualiteiten en de gespecialiseerde dienst trajectbegeleiding en -bepaling van 

personen met een arbeidshandicap (GTB). De brochure is voorlopig alleen in het Nederlands opgesteld en wordt 

gedrukt op een beperkt aantal exemplaren voor een proefproject in Limburg. Het project wordt in 2015 uitgebreid 

naar andere regio’s. 

 ZIE OOK: PUNT 1.6.1.A -"EEN TEGEMOETKOMING EN TOCH ACTIEF!". 

 

6.4.3. Inschakelingsuitkering  

Op 1 januari 2015 verloren heel wat mensen hun inschakelingsuitkering, naar aanleiding van de beslissing van de 

vorige regering om die uitkering te beperken in de tijd. Personen met een handicap die tot nu toe konden 

rekenen op deze ruggensteun, kunnen eventueel doorschuiven van de inschakelingsuitkering naar een financiële 

tegemoetkoming voor personen met een handicap, toegekend door onze FOD. Samen met de DG Personen met 

een handicap hebben we een informatiecampagne voor deze specifieke doelgroep (jongeren met een 

inschakelingsuitkering) gevoerd.   

 

6.4.4. Campagne "hervorming sociale bijdragen zelfstandigen" 

Vanaf 1 januari 2015 werd de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. De 

bijdragen van een bepaald bijdragejaar worden voortaan berekend op basis van de beroepsinkomsten van 

datzelfde jaar (en niet van 3 jaar geleden). Zo sluit de berekening van de bijdragen beter aan bij de economische 

realiteit van de zelfstandige. Om dit te verduidelijken en de zelfstandigen zo goed mogelijk te informeren hebben 

we de informatie gebundeld op een nieuwe pagina op het Portaal van de Sociale Zekerheid, in samenwerking met 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de sociaalverzekeringsfondsen. 

 ZIE OOK: PUNT 3.3.2. - HERVORMING BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN.  

 

 

 

 

http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/persbericht-ehealthbox-artsen.pdf
http://www.gtb-vlaanderen.be/
http://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-werken-tegemoetkoming.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/independent/index.htm
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6.4.5. Nieuwe regels voor tewerkstelling van huispersoneel 

Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard, zoals 

bijvoorbeeld poetsen, strijken of tuinonderhoud, wordt vanaf 1 oktober 2014 als werkgever beschouwd en moet 

socialezekerheidsbijdragen betalen. Alleen occasionele activiteiten van niet-manuele aard in een huishouden zijn 

nog vrijgesteld. Alle informatie is verzameld op de portaalsite van de sociale zekerheid. Naar aanleiding van de 

persactie van de FOD was er heel wat reactie in de media, zodat een brede verspreiding van de boodschap 

gegarandeerd was. 

 

6.4.6. Websites van raden en commissies 

De FOD ondersteunt een aantal adviesraden op administratief en communicatief vlak. De dienst communicatie 

ontwikkelde in 2014 nieuwe websites voor de Federale Adviesraad Voor Ouderen (FAVO), de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers (HRV) en de Commissie Arbeidsrelaties (CAR) om zo beter te informeren over de opdrachten en taken 

van deze adviesraden. 

 ZIE OOK: PUNT 5.3. - ADMINISTRATIEVE COMMISSIE TER REGELING VAN DE ARBEIDSRELATIE, PUNT 5.4. - FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 

EN PUNT 5.7. - HOGE RAAD VOOR VRIJWILLIGERS 

 

 

6.5. Een participatieve organisatie 

6.5.1. Open Monumentendag bij de DG Oorlogsslachtoffers 

De DG Oorlogsslachtoffers (FOD Sociale Zekerheid) en het Studie- en Documentatiecentrum ‘Oorlog en 

Hedendaagse maatschappij’ (CEGESOMA) stelden tijdens de Brusselse Monumentendag, met als thema 

‘Geschiedenis en herinnering’, hun deuren open voor het brede publiek. Om dit evenement te promoten 

ontwikkelde de dienst communicatie samen met de DG Oorlogsslachtoffers een promovideo. 

 ZIE OOK: PUNT 5.6. - OPEN MONUMENTENDAG 

 

6.5.2. Boekhoudplan OISZ 

Vanaf het boekjaar 2014 zijn de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) verplicht om hun 

boekhouding te voeren op basis van een nieuw genormaliseerd boekhoudplan.  

De rubriek op de website van de FOD werd grondig vernieuwd om zo de OISZ zo goed mogelijk te informeren en 

ondersteunen in het nakomen van deze verplichting. 

 ZIE OOK: PUNT 4.4. - CONTROLE BEGROTINGEN EN REKENINGEN OISZ 

 

6.5.3. Expeditie Regio 

Tijdens een ontspanningsdag kregen de personeelsleden de kans Gent en Bergen te bezoeken, waar onze FOD 

regionale kantoren heeft. Met de hulp van de lokale collega’s ontdekten ze de geheimen van deze steden. De 

expeditie had veel succes: alle activiteiten waren meteen volgeboekt.  

 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/domestic/index.htm
http://www.adviesraadouderen.belgium.be/nl/index.htm
http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/nl/index.htm
http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/nl/index.htm
http://www.commissiearbeidsrelaties.belgium.be/nl/index.htm
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/boekhoudplan-oisz/2014/boekhoudplan-oisz.htm
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6.6. Een converserende organisatie 

6.6.1. 70 jaar sociale zekerheid 

Op 28 december 2014 bestond de sociale zekerheid 70 jaar. Een uitgelezen reden om de positieve aspecten ervan 

en haar rol in onze maatschappij in de spotlichten te zetten. In 2014 werden  de productie van een TV spot en een 

mediacampagne voorbereid. Maar dat is niet alles! Voor scholen wordt een pedagogisch project voorbereid. 

 

6.6.2. Jaarverslag 2013 Personen met een handicap: "De kiem van verandering" 

Opvallend in 2013 was de gevoelige stijging van het aantal dossiers bij de DG Personen met een handicap. Het is 

moeilijk om de precieze oorzaken van die stijging te analyseren. Toch zijn er bepalende factoren: een 

demografisch effect, een betere toegang tot de rechten, een toename van het aantal situaties van 

bestaansonzekerheid en psychische stoornissen, de aanhoudende instroom van jongeren in het stelsel, de intrede 

van personen die vroeger andere vervangingsinkomens hadden (werkloosheidsuitkering, leefloon), een 

arbeidsmarkt die bijzonder ongunstig is voor personen met een handicap en tenslotte de geringe uitstroom uit 

het stelsel. De FOD slaagde er in om deze problematiek onder de aandacht te brengen in de pers en via sociale 

media. 

Jaarverslag 2013 van de DG Personen met een handicap (.pdf) 

Overzicht 2013 in cijfers (.xls)  

 

Neem ook een kijkje in het 

Jaarverslag 2014 2014 van de DG Personen met een handicap 

 

 

6.6.3. Twitterstrategie 

Via Talent Avenue hebben we een conversation manager aangetrokken. Zijn eerste wapenfeit: een strategie voor 

Twitter op punt stellen. We kiezen voor relevante, correcte, officiële informatie met human interest. Onze 

doelgroep is een professioneel publiek van werknemers, stakeholders, experten en journalisten waar de handicap 

sector sterk is in vertegenwoordigd. We kiezen ook voor een positieve berichtgeving: eerder het aantal 

werkgevers die in orde zijn dan de inbreuken. De tweets hebben meestal een exclusief karakter en zijn niet 

gewoon een herhaling van berichten uit andere media of kanalen. Ze zijn kort, duidelijk en helder geformuleerd. 

 

6.7. Onze communicatiekanalen 

3 websites: socialsecurity.fgov.be | handicap.fgov.be | warvictims.fgov.be  

1 intranet 

6 elektronische nieuwsbrieven: Social News, E-news, Handiflash, HandiPro, newsletter Piramid  

Sociale media: Yammer, Twitter, Facebook, Slideshare, YouTube  

 

http://handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/jaarverslag-2013.pdf
http://www.handicap.fgov.be/nl/inhoud/jaaroverzicht-cijfers-2013
http://www.handicap.fgov.be/nl/meer-info/publicaties
http://www.talentavenue.be/
http://socialsecurity.fgov.be/
http://handicap.fgov.be/
http://www.warvictims.fgov.be/
http://www.warvictims.fgov.be/
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7. Knowledge Center (KC) 

Onze FOD beschikt over een “Knowledge Center” (KC) of Kenniscentrum. 

De belangrijkste taken van het KC zijn: 

o de medewerkers van de FOD alle documentatie verstrekken die ze nodig hebben voor de uitvoering van 

hun opdrachten; 

 Deze documentatie komt in allerlei formaten (boeken, dagblad- en gespecialiseerde pers, databanken) en op 

verschillende dragers (op papier of digitaal). 

o gepersonaliseerde begeleiding te geven inzake het beheer en de organisatie van informatie en de teams 

nuttige tools voor kennisbeheer ter beschikking stellen. 

 

In 2014 lanceerde het KC een programma voor kennisoverdracht. Het project "KM 2014-2016" heeft als doel de 

diensten te begeleiden en een echte cultuur van kennisdeling te creëren. Het project wordt geleid door het 

Knowledge Center, in samenwerking met de stafdienst P&O. De FOD P&O verstrekt hierbij de nodige 

methodologische ondersteuning. 

 

Een aantal cijfers: 

o aantal abonnementen op tijdschriften, dagbladen en titels via databanken: 179 (er blijven slechts 17 

papieren abonnementen over); 

o aantal aangeschafte boeken: 89 (waarvan29 e-books). 

Contact: angelique.heusicom@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

mailto:angelique.heusicom@minsoc.fed.be
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8. IDPBW: Preventie en bescherming op het werk 

Contact: jean.delbruyere@minsoc.fed.be 

8.1. 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, zowel op vlak van veiligheid, 

ergonomie en hygiëne als op psychosociaal vlak. 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 : 

o de gevaren in kaart helpen brengen; 

o advies geven over de resultaten van de risicoanalyse;  

o maatregelen voorstellen voor een permanente risicoanalyse;  

o advies geven over het opstellen en de aanpassing van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan; 

o meewerken aan de studie van de oorzaken van ongevallen met werkonbekwaamheid als gevolg;  

o advies geven over de inrichting van de werkplaats, de werkposten, de omgevingsfactoren en fysische, 

chemische en biologische agentia, de werkmiddelen en de individuele uitrusting; 

o de werkplaatsen bezoeken en hierover verslagen opstellen; 

o deelnemen aan vergaderingen over veiligheidscoördinatie in de gebouwen; 

o 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); 

o opleidingen organiseren in het kader van de preventie op het werk (EHBO'er, gebruik van de escape-

chair, …). 

 

 

8.2. Realisaties “veiligheid-hygiëne” in 2014 

8.2.1. Veiligheids- en evacuatieplan  

Naar aanleiding van de bekendmaking van het KB van 28/03/2014 over brandpreventie op het werk heeft de 

IDPBW: 

o een brandrisicoanalyse uitgevoerd; 

o een brandpreventiedossier opgesteld: 

o het intern veiligheids- en evacuatieplan herzien in samenwerking met de groep Safety-Security Finto. 

 

mailto:jean.delbruyere@minsoc.fed.be
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8.2.2. Participatieve Risicoanalyse  

Bij de diensten werd een participatieve risicoanalyse uitgevoerd. Dit gebeurde samen met de personeelsleden 

van de Sociale Inspectie van de centra van Namen, Brussel en Henegouwen. 

 

 

8.3. Psychosociaal luik 

In het kader van de psychosociale preventie bestaat het team (uitgebreid in 2014) uit dertien 

vertrouwenspersonen en twee preventieadviseurs voor de psychosociale aspecten van het werk. 

De preventieadviseurs "psychosociale aspecten" werken samen met de werkgever aan een preventiebeleid met 

betrekking tot psychosociale aspecten zoals: pesterijen, seksueel ongewenst gedrag, geweld, conflicten, mentale 

belasting, stress, burn-out.  

Het team speelt een actieve rol wanneer dit beleid spaak loopt en wanneer werknemers het slachtoffer zijn van 

geweld, pesterijen, seksueel ongewenst gedrag of discriminatie.  

De vertrouwenspersonen en preventieadviseurs staan deze mensen bij, bekommeren zich om hen en helpen ze. 

Het team staat ter beschikking van alle medewerkers wanneer het gaat om de toepassing van de wetgeving. 

Preventieadviseurs gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het werk hebben een aantal specifieke taken: 

o formele aanvragen voor psychosociale tussenkomst en getuigenissen verzamelen; 

o formele aanvragen voor psychosociale interventie onderzoeken en adequate maatregelen voorstellen 

aan de werkgever; 

o het register bijhouden van gewelddaden die binnen de organisatie zijn gepleegd door derden; 

o regelmatig met de vertrouwenspersonen overleggen; 

o meewerken aan de risicoanalyse en de invoering van preventiemaatregelen. 
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Bijlage 1: Onze publicaties 2014 

 

Tal van publicaties van de FOD zijn te vinden op onze website. 

We vermelden er hier slechts een tiental. 

 

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 van de sociale zekerheid 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. 

Contact: roland.vanlaere@minsoc.fed.be 

 

2. Archidoc News 

Deze publicatie heeft als doel meer ruchtbaarheid te geven aan de projecten van de DG Oorlogsslachtoffers om 

de archieven beter toegankelijk te maken en de bewaring ervan te waarborgen. 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 Uitgaven in België: kerncijfers 2012 

Aan de hand van een selectie van de cijfergegevens kan men ons systeem van sociale bescherming en de grote 

sommen geld die ermee gepaard gaan in een oogopslag ontdekken. De inhoud van deze brochure is gelimiteerd 

tot de sociale uitgaven ten laste van de federale overheid of de begrotingen van de openbare instellingen van de 

sociale zekerheid. Deze uitgaven zijn opgedeeld volgens  de volgende zes thema’s: geneeskundige verzorging, 

uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, werk, ouderdom en overlijden, familie en sociale integratie. Voor elk van 

deze domeinen is getracht om het aantal personen die hulp ontvangen van ons systeem van sociale bescherming 

aan te geven evenals  het totaal aan uitgaven voor de toegekende hulp. Je kan de brochure downloaden op onze 

website. 

 

 

 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/publicaties.htm
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/overzicht/2012/beknopt-overzicht-2012-nl.pdf
mailto:roland.vanlaere@minsoc.fed.be
http://warvictims.fgov.be/nl/index.htm
mailto:marie.lejeune@minsoc.fed.be
mailto:archidoc@minsoc.fed.be
http://www.warvictims.fgov.be/forms/form_nl.htm
http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kerncijfers/brochure_kerncijfers_2012_nl.pdf
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4. Brochure Sociale Bescherming in België: ESSOBS-data voor België 2012 

Zoals elk jaar behandelt de ESSOBS-brochure een nieuw thema (gezin en sociale uitsluiting) en geeft zij actuele 

cijfers over de Belgische en Europese sociale bescherming. De FOD Sociale Zekerheid verzamelt deze cijfers bij al 

zijn partners. Voor deze editie hebben we ons toegelegd op een maatschappelijk belangrijk onderwerp: het gezin 

en de sociale uitsluiting. Een nota over kinderarmoede leidt dit gedeelte in. Kinderarmoede en het welzijn van 

kinderen is een thema dat reeds enkele jaren op de Europese beleidsagenda staat. De inleidende nota geeft 

beknopt een reeks cijfers over de kinderbijslag en de impact ervan op kinderarmoede. Deze cijfers zijn gebaseerd 

op de Europese sociale indicatoren en een aantal nationale studies. 

Je kan de brochure downloaden op onze website. 

Contact: michel.mingiedi@minsoc.fed.be of christelle.nuyens@minsoc.fed.be of dirk.moens@minsoc.fed.be  

 

5. Belgisch Tijdschrift voor sociale zekerheid  

Dit is de belangrijkste publicatie van de dienst Publicaties; zij wordt gemaakt in overleg met de Redactieraad die 

bestaat uit leidinggevende ambtenaren en mensen uit de universitaire 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. Het Belgisch Tijdschrift van de sociale zekerheid is multidisciplinair en bevat 

hoofdzakelijk wetenschappelijke artikels over de sociale zekerheid en de sociale bescherming op nationaal en 

internationaal niveau. Nummer 4/2014 van het TSZ is gewijd aan belangrijke historische personen uit de sociale 

zekerheid. Ter herinnering: op 28 december 2014 vierde de sociale zekerheid haar 70-jarig bestaan. Op 28 

december 1944 werd immers de Besluitwet over de maatschappelijke zekerheid der arbeiders goedgekeurd. 

Contact: roland.vanlaere@minsoc.fed.be 

 

6. De sociale zekerheid in zijn context: 30 jaar statistieken 

Deze publicatie bevat de statistieken in verband met  het stelsel van de werknemers, de zelfstandigen en de 

ambtenaren, alsook de geneeskundige verzorging, de overzeese sociale zekerheid en de sociale bijstand.  

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 Vade 

Mecum (zie punt 8 hieronder). Je kan de statistieken downloaden op onze website. 

Contact: joannes.eggers@minsoc.fed.be  

 

 

http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kerncijfers/brochure_essobs_2012_nl.pdf
mailto:michel.mingiedi@minsoc.fed.be
mailto:christelle.nuyens@minsoc.fed.be
mailto:of%20dirk.moens@minsoc.fed.be
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/btsz/belgisch-tijdschrift-voor-sociale-zekerheid.htm
mailto:Roland.vanlaere@minsoc.fed.be
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/statistische-reeksen/statistische-reeksen.htm
mailto:joannes.eggers@minsoc.fed.be
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7. Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 

Deze toegankelijke brochure wordt een keer per jaar geactualiseerd en is beschikbaar in vier talen: Nederlands, 

Frans, Duits en Engels. 

Je kan de brochure downloaden op onze website.  

Contact: social.security@minsoc.fed.be 

 

8. Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens van de sociale 

bescherming in België 

Het Vade Mecum geeft de evolutie weer van de statistische en financiële gegevens voor de periode van 2008 tot 

2014.Deze uitgave maakt het daardoor mogelijk om de belangrijkste budgettaire en statistische informatie met 

betrekking tot de sociale zekerheid te visualiseren. Je vindt er niet alleen de begroting van het lopende jaar in 

terug, maar ook historische gegevens. Op meer dan 400 pagina’s geven een massa cijfers en tabellen dus een 

beeld van de mechanismen van ons solidariteitssysteem. De regelingen voor de werknemers en de zelfstandigen 

vormen het belangrijkste deel van dit vademecum. De sociale bescherming voor de overheidssector, de overzeese 

sociale zekerheid en de sociale bijstand (onder andere de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkoming 

aan personen met een handicap) komen er eveneens in aan bod. 

De brochure kan worden gedownload op onze website. 

Contact: joannes.eggers@minsoc.fed.be  

 

9. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in België: tussen rechten en herinnering 

Deze publicatie legt uit welke rechten burgerlijke oorlogsslachtoffers hebben en schetst de opdrachten, 

activiteiten en projecten van de hele DG Oorlogsslachtoffers. 

Contact: marie.lejeune@minsoc.fed.be 

 

10. Bedragen van bepaalde uitkeringen 

Een overzicht van de indexering en de wijzigingen buiten index van bepaalde sociale uitkeringen (gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad) vind je op onze website. 

 

De talrijke publicaties van de DG Personen met een handicap,  

beschikbaar op de website van de DG Personen met een handicap, 

kwamen aan bod 

in Hoofdstuk 2, deel 1 Personen met een Handicap, punt 1.4. 

 

 

http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/alwa/alwa2014_jan_nl.pdf
mailto:social.security@minsoc.fed.be
http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/vademecum/2014/vademecum_2014_nl.pdf
mailto:joannes.eggers@minsoc.fed.be
mailto:marie.lejeune@minsoc.fed.be
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/wetgeving/bedragen/indexatie-bedragen-uitkeringen.htm
http://handicap.fgov.be/nl
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Bijlage 2: Uitwerking van de regelgeving 

 

1. Arbeidsongevallen 

A. Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot 

vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval (B.S. 10 april 2014)  

Dit koninklijk besluit kadert in het streven naar een vereenvoudiging van de procedures met betrekking tot de 

aangifte van lichte arbeidsongevallen. Er wordt bepaald dat voor een licht ongeval, d.w.z. "een ongeval dat noch 

tot loonverlies, noch tot een (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar 

enkel zorgen heeft vereist die meteen na het ongeval werden toegediend op de plaats van uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst", de werkgever kan worden vrijgesteld van de procedure voor de aangifte van het ongeval 

indien dat alle andere voorwaarden vervuld zijn.  

 

B. Koninklijk besluit van 27 mei tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot 

uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

(B.S. 5 augustus 2014)  

Dit koninklijk besluit biedt het Beheercomité de mogelijkheid de aansluitingsbijdrage aan te passen. Het gaat om 

de bijdrage die werkgevers verschuldigde zijn die nalaten een verzekeringsovereenkomst af te sluiten bij een 

erkende verzekeraar. Aangezien het om een forfaitaire bijdrage gaat, kan deze veel hoger zijn dan een 

verzekeringspremie berekend op basis van het reëel te dekken risico. Naar aanleiding van de suggestie van de 

federaal bemiddelaar zal het beheerscomité van het Fonds dus kunnen afzien van een strikte toepassing van de 

wet in situaties waarin verzachtende omstandigheden kunnen worden ingeroepen. 

 

C. Koninklijk besluit van 17 juni tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot 

vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake 

arbeidsongevallen (B.S. 14 augustus 2014)  

Deze wijziging is bedoeld om de terugbetaling van osteosynthese-materiaal vast te stellen op de werkelijke 

kosten, hoewel dit materiaal niet wordt beschouwd als een prothese en daarom aan de RIZIV-tarieven zou moeten 

worden terugbetaald. 
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D. koninklijk besluit van 16 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 

tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971 op de zeelieden (B.S. 14 januari 2015) 

Dit koninklijk besluit is bedoeld om voor de scheepvaart een onderscheid te maken tussen het risico van piraterij 

of terrorisme en het oorlogsrisico, en de mogelijkheid te creëren om een verschillende toeslagpremie-percentage 

vast te leggen, aangezien het om verschillende risicozones gaat. 

 

Contact: isabelle.vincent@minsoc.fed.be 

 

 

2. Kinderbijslag 

A. Wet van 4 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende 

de kinderbijslag voor loonarbeiders 

Deze wet creëert een enkel wettelijk kader voor de kinderbijslag vóór de bevoegdheidsoverdracht naar de 

deelentiteiten. Er worden verschillende maatregelen voorzien, waaronder: 

o één wetgeving (algemene kinderbijslagwet) voor werknemers, zelfstandigen en personeelsleden van de 

overheidssector; 

o een terminologische wijziging: de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) werd 

vervangen door het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED); 

o een harmonisering van de bedragen van de kinderbijslag en de toekenningsvoorwaarden, behoudens 

bepaalde aspecten die eigen zijn aan de werknemers. Zo kan een zelfstandige die een (voor werknemers 

onbestaande) faillissementsverzekering geniet, een supplement bovenop de kinderbijslag ontvangen;  

o een administratieve harmonisering: de taken van de kinderbijslagfondsen bevoegd voor de 

kinderbijslag voor zelfstandigen worden overgedragen aan de kinderbijslagfondsen die tot nu toe 

instonden voor de kinderbijslag voor werknemers.  

 

B. Wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de 

instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg 

Deze wet wijzigt de wet van 25 april 1963 om rekening te houden met de nieuwe samenstelling van het 

Beheerscomité van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, dat voortaan vertegenwoordigers van de 

deelgebieden bevat. 

 

 

 

 

 

 

mailto:isabelle.vincent@minsoc.fed.be
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C. Programmawet van 19 december 2014 

Deze wet voorziet in meerdere maatregelen betreffende de kinderbijslag: 

o een bepaling legt BPoast, Belgacom, Belgocontrol en HR Rail een vaste jaarlijkse 

socialezekerheidsbijdrage op om de kinderbijslag te financieren; 

o de in 2013 en 2014 genomen besparingsmaatregelen met betrekking tot de toelagen voor de 

kinderbijslagfondsen worden verlengd; 

o de wet van 23 december 2005 over het generatiepact wordt gewijzigd; de kinderbijslag telt niet meer 

mee bij de berekening van de waarde van de welvaartsenveloppe  (gevolg van de overdracht van de 

kinderbijslag naar de deelentiteiten);  

o dankzij een bepaling wordt de financiering van de kinderbijslag van december 2014, betaald in januari 

2015, ten laste genomen door het globaal beheer. 

 

D. Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot regeling van de samenstelling van het Beheerscomité van de 

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, uitgezonderd de vertegenwoordiging van de 

Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en koninklijk besluit van 8 mei 

2014 tot regeling van de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. 

Deze koninklijke besluiten bepalen de nieuwe regels over de samenstelling van het Beheerscomité van de 

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, die intussen het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag 

geworden is. 

 

E. Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende 

de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen. 

Dankzij dit koninklijk besluit kan de rechtzetting van de boekhouding van de vrije kinderbijslagfondsen worden 

opgelegd voor uitgaven van die fondsen die niet verantwoord kunnen worden als uitgaven voor het beheer van 

de verschuldigde Kinderbijslag. 

 

F. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1987 tot 

uitvoering van artikel 18bis der samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 

Bij dit besluit wordt een einde gesteld aan de bevoegdheid van de NMBS om zelf kinderbijslag te betalen aan zijn 

personeel. Vanuit rationaliseringsoverwegingen wordt deze taak voortaan waargenomen door het Federaal 

Agentschap voor de kinderbijslag. 
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G. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot 

uitvoering van artikel 62, § 5, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders. 

Bij dit besluit kunnen jongeren onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag ontvangen gedurende de periode van 

de verlenging van de beroepsinschakelingstijd waartoe de RVA beslist heeft. 

 

H.1. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot 

bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat 

verbonden is door een leerovereenkomst 

H.2. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot 

uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag 

voor loonarbeiders 

H.3. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging 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  

H.4. Koninklijk besluit van 22 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 1985 tot 

uitvoering van artikel 62, § 5, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders. 

Deze 4 koninklijke besluiten werden aangenomen in het kader van de harmonisering van de kinderbijslagstelsels 

voor werknemers en zelfstandigen. Ze leggen het inkomensbegrip vast dat in rekening zal worden gebracht voor 

het rechthebbende kind en de begunstigde met kinderen ten lasten. De definitie is gebaseerd op het fiscale 

inkomensbegrip zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Op die manier kan zelfde authentieke bron 

worden gebruikt voor beide categorieën. 

 

Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be 

 

 

3. Beroepsziekten 

3 koninklijke besluiten van 29 juni 2014 (B.S. 25 juli 2014) 

A. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de 

schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale 

en plaatselijke overheidsdiensten 

B. Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 

mailto:kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be
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C. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de 

schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, 

gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, 

inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening 

Hierbij is het de bedoeling het FBZ opnieuw de juridische bevoegdheid te geven voor het schadeloos stellen van 

de leden van de lokale politie (het fonds had die bevoegdheid verloren bij de politiehervorming). 

 

Contact: isabelle.vincent@minsoc.fed.be 

 

 

4. Bijzondere regelgevingen 

Thematische verloven 

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

thematische verloven (moederschaps- en vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve verzorging, 

…) wat betreft de verschillende socialezekerheidsrechten die erop van toepassing zijn. 

Contact: dg-soc@minsoc.fed.be 

 

 

5. Alternatieve financiering van de sociale zekerheid 

De sociale zekerheid wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en toelagen van de 

Staat aan de RSZ. Daarnaast is er een "alternatieve financiering" van de sociale zekerheid die in hoofdzaak bestaat 

uit een percentage van de btw-inkomsten. Onze FOD stelde in 2014 25 koninklijke besluiten op om het bedrag 

van de alternatieve financiering te bepalen in de verschillende domeinen: dienstencheques, 

startbaanovereenkomsten, tijdelijke werkloosheid, samenwerkingsovereenkomst inzake sociale economie, het 

Fonds sluiting ondernemingen, de Tewerkstellingscellen en de PWA’s (plaatselijke werkgelegenheids-

agentschappen), enz. 

Contact: Karin.dens@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isabelle.vincent@minsoc.fed.be
http://www.cnt-nar.be/Home-NL.htm
mailto:dg-soc@minsoc.fed.be
mailto:Karin.dens@minsoc.fed.be
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Onze websites 

 

Website van de FOD Sociale Zekerheid: www.socialsecurity.fgov.be/ 

 

Site DG HAN: www.handicap.fgov.be/nl 

 

Site DG Oorlogsslachtoffers: www.warvictims.fgov.be/ 

 

--- 

 

Bezoek ook het Portaal van de sociale zekerheid: www.socialsecurity.be/ 

 

Verdere informatie en diensten van de federale overheid: www.belgium.be/ 

 

--- 

 

Abonneer je op onze nieuwsbrieven:  

o archidoc@minsoc.fed.be of  www.warvictims.fgov.be/forms/form_nl.htm 

o E-news & Social News 

o HandiFlash 

 

--- 

Volg ons op:  

o Twitter: @FODSZ - @SPFSecu - @mysexyworkplace 

o Facebook: Voor een sexy overheid 

o YouTube : www.youtube.com/fpssocialsecurity 

o Slideshare: www.slideshare.net/fpssocialsecurity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialsecurity.fgov.be/
http://www.handicap.fgov.be/nl
http://www.warvictims.fgov.be/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.belgium.be/
mailto:archidoc@minsoc.fed.be
http://www.warvictims.fgov.be/forms/form_nl.htm
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/newsletters/nieuwsbrief.htm
http://minsoc.fb.mailing.presscenter.org/c135/hd2065/index.html
https://www.facebook.com/groups/369576830685/
http://www.youtube.com/fpssocialsecurity
http://www.slideshare.net/fpssocialsecurity
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Colofon 

 

Jaarverslag 2014 

Dit document werd volledig opgesteld door de FOD Sociale Zekerheid (redactie, vertaling, infografie en online 

publicatie). 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Frank Van Massenhove (Voorzitter van het Directiecomité) 

Coördinatie: Pierre Dantinne (Communicatieadviseur – DG Beleidsondersteuning) + foto’s pagina’s 62 & 106 

 

 

 

Het Jaarverslag is het resultaat van een co-creatie tussen de collega's van de FOD Sociale Zekerheid: 

Tom Auwers, Pierre Dantinne, Rudi De Bleser, Barbara de Clippel, Christian Dekeyser, Jean Delbruyère, Andrée 

François, Aurore Francotte, Dries Gellynck, Françoise Gillet, Nele Heerwegh, Angélique Heusicom, Christian Huts, 

Marie Lejeune, Raphaël Lemoine, Stefan Leo, Christophe Longeval, Ysabel Lozano-Collado, Lies Maho, Robert 

Mathieu, Pierre Niego, Evelien Niemegeers, Michel Rauw, Johan Steenhoudt, Ingeborg Van Den Driessche en 

Steven Vervaet. 

 

 

 

Vragen over het Jaarverslag 2014 van de FOD Sociale Zekerheid?  

Contacteer: rapport@minsoc.fed.be 

 

 

 

 

 

 

 

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 100 

1000 Brussel.  

Algemeen telefoonnummer: 02/528.60.11  

www.socialsecurity.fgov.be 

mailto:rapport@minsoc.fed.be
http://www.socialsecurity.fgov.be/
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