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Stelsel van de jaarlijkse 
vakantie - Financieel 
evenwicht en beoordeling van 
de kwaliteit van het beheer 
van de vakantiefondsen
Het vakantiegeld van handarbeiders en kunstenaars wordt, in tegenstelling tot dat van werkne-
mers, niet door de werkgever maar wel door de vakantiefondsen berekend en betaald. Er zijn tien 
vakantiefondsen: negen bijzondere vakantiefondsen op sectorale basis in de vorm van private 
vzw’s, en de RJV-kas, de publieke kas van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. De RJV-kas 
betaalt 63  % van de sociale uitkeringen uit, tegenover 37  % voor de private kassen. 

Het stelsel van de jaarlijkse vakantie wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de werkgeversbijdra-
gen die de RSZ int en doorstort aan de RJV, die deze over de fondsen verdeelt. De RJV beschikt 
over reserves die worden opgebouwd uit het verschil tussen de geïnde werkgeversbijdragen en 
de gestorte vakantiegelden en uit het overschot van de beleggingsopbrengsten. De bijzondere 
fondsen beschikken ook over reserves, die in het verleden werden opgebouwd onder andere door 
niet-uitbetaald vakantiegeld. Ze behouden ook het overschot van de opbrengsten uit de beleg-
ging van de werkgeversbijdragen. Op het einde van de jaren 50 was het stelsel verlieslatend. Om 
opnieuw tot een financieel evenwicht te komen, werd een solidariteitsmechanisme ingevoerd 
onder de naam ‘saneringsbijdrage’. Die bijdrage zorgde voor een jaarlijkse overdracht van een 
deel van de werkingsmiddelen van de fondsen naar het stelsel. In de praktijk werden er ook stor-
tingen aan de bijzondere vakantiefondsen uitgevoerd. 

Naar aanleiding van de audit die het Rekenhof in 2011 uitvoerde over de financiering en de controle 
van de bijzondere vakantiefondsen werd de berekening van de saneringsbijdrage herzien en werd 
op 20 januari 2017 een nieuw koninklijk besluit goedgekeurd. Het nieuwe mechanisme onder de 
naam ‘solidariteitsoverdracht’ komt in de plaats van de saneringsbijdrage. Het koninklijk besluit 
voert ook een andere overdracht in, de responsabiliseringsoverdracht. Deze is gebaseerd op een 
evaluatie van de kwaliteit van het beheer van alle vakantiefondsen. De bijzondere vakantiefondsen 
worden financieel beloond dan wel gesanctioneerd afhankelijk van het resultaat van die evaluatie. 

Die solidariteitsoverdracht wordt geacht bij te dragen tot het financiële evenwicht van het stelsel 
van de jaarlijkse vakantie. Er is voorzien in twee overdrachten: een overdracht van de RJV en een 
overdracht van de bijzondere vakantiefondsen. De overdracht van de RJV stemt overeen met 
het verschil tussen zijn financieel resultaat en zijn beheerkosten. Die van de bijzondere vakan-
tiefondsen is het resultaat van het verschil tussen de beleggingsopbrengsten van de RJV, die na 
berekening worden gedefinieerd, en de beheerkosten van de RJV-kas die als referentie worden 
genomen voor die berekening. Het bedrag wordt onder de negen bijzondere vakantiefondsen 
verdeeld naargelang van hun belang binnen het stelsel. 
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Het Rekenhof stelt enerzijds vast dat het begrip ‘evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse va-
kantie’ nergens wordt gedefinieerd en anderzijds dat de solidariteitsoverdracht van de fondsen, 
die positief of negatief is, volledig los staat van het resultaat van de te financieren sociale uit-
keringen en dat ze niet noodzakelijk bijdraagt tot het financiële evenwicht van het stelsel. Het 
resultaat wordt immers negatief beïnvloed door die financiële overdracht in de jaren waarin de 
beleggingsopbrengsten laag liggen. 

Het Rekenhof beveelt aan het begrip ‘financieel evenwicht van het stelsel’ te definiëren, onder 
meer rekening houdend met de sociale uitkeringen die moeten worden gedekt en het niveau 
van de reserves.

Volgens het Rekenhof houdt de solidariteitsoverdracht zoals ze momenteel is gedefinieerd en 
wordt toegepast, een ambiguïteit in stand tussen de maatregelen die noodzakelijk zijn om het 
evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie te verzekeren en het proces voor de finan-
ciering van de beheerkosten van de vakantiefondsen. Het herinnert eraan dat een onderscheid 
tussen die twee mechanismen wordt gemaakt in de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971, die 
expliciet bepalen dat voor de financiering van de beheerkosten van de vakantiefondsen een uit-
voeringsbesluit moet worden genomen, dat er nooit is gekomen. 

Het Rekenhof beveelt aan het uitvoeringsbesluit van artikel 45 van de gecoördineerde wetten 
van 1971 te nemen om de financiering van de beheerkosten van de fondsen te regelen. 

Het Rekenhof wijst er ook op dat de beleggingsopbrengsten van de RJV in de toekomst waar-
schijnlijk niet meer de beheerkosten van de RJV zullen kunnen financieren zoals de gecoördi-
neerde wetten van 1971 bepalen. Deze toestand vloeit voort uit de evolutie van de intrestvoeten, 
die uiterst laag liggen en zelfs negatief zijn. 

In de veronderstelling dat de beleggingsopbrengsten niet meer zouden volstaan om de be-
heerkosten van de RJV te dekken, beveelt het Rekenhof aan artikel 35 van de gecoördineerde 
wetten van 1971 te wijzigen om een andere financieringswijze van de beheerkosten te orga-
niseren. 

In verband met het responsabiliseringsmechanisme en de onderliggende evaluatie ervan stelt het 
Rekenhof vast dat het mechanisme geen kwalitatief beheer van de vakantiefondsen kan garan-
deren. De resultaten die de bijzondere vakantiefondsen behalen voor het dertigtal geëvalueerde 
criteria worden vergeleken met die van de RJV-kas terwijl de evaluatie daarvan onvolledig is. 

Het Rekenhof beveelt aan de resultaten van de evaluatie niet meer te vergelijken met de RJV-
kas maar met streefresultaten. Door de schommelende resultaten van de RJV-kas kunnen im-
mers bijzondere fondsen worden beloond die minder goede beheerprestaties hebben gele-
verd dan het jaar voordien. 

Bij het onderzoek van de eerste drie evaluatiejaren heeft het Rekenhof opgemerkt dat de evalu-
atie niet perfect eenvormig was en dat ze niet was gedocumenteerd. Het stelt overigens vast dat 
het evaluatiesysteem niet alle aspecten van het beheer afdekt. De resultaten die de fondsen sinds 
2017 behaalden, werden bovendien weinig benut om het systeem te verbeteren. Dat tijdrovende 
systeem verhindert sinds 2016 dat de wettelijk bepaalde sociale controle wordt uitgevoerd. 

Het Rekenhof beveelt onder meer aan relevantere en minder talrijke evaluatiecriteria te gebruiken.
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Hoofdstuk 1 

Inleiding
1.1 Context

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (die tot 1970 “Rijkskas voor Jaarlijks Verlof” heette) 
is sinds 2002 een openbare instelling van sociale zekerheid1. De regels van het stelsel van de 
jaarlijkse vakantie zijn vervat in de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Op het einde van de jaren 50 was het systeem van de jaarlijkse vakantie verlieslatend. Om 
opnieuw tot een financieel evenwicht te komen, werd een solidariteitsmechanisme inge-
voerd tussen de vakantiefondsen en het stelsel: het koninklijk besluit van 16 april 1965 be-
treffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie introduceerde 
een saneringsbijdrage. Die had tot doel elk jaar een deel van de werkingsmiddelen van de 
vakantiefondsen over te dragen aan het stelsel van de jaarlijkse vakantie. Het koninklijk 
besluit van 20 januari 2017 betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de rege-
ling van de jaarlijkse vakantie wijzigt de berekening van die saneringsbijdrage en vervangt 
ze door een solidariteitsoverdracht. Die overdracht wordt zowel door de bijzondere vakan-
tiefondsen als door de RJV uitgevoerd. Het besluit introduceert ook een systeem om de 
fondsen te responsabiliseren. Het beoordeelt de kwaliteit van het beheer van de fondsen, 
wat kan leiden tot een beloning of een financiële sanctie.

1.2 Financiering van het vakantiegeld

Het enkel en het dubbel vakantiegeld van werknemers wordt rechtstreeks door de werkgever 
betaald. Voor handarbeiders (arbeiders en leerlingen) en kunstenaars wordt het vakantie-
geld berekend en betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, die daarbij optreedt 
als fonds (hierna ‘RJV-kas’ genoemd) en door negen bijzondere jaarlijksevakantiefondsen 
in de vorm van private vzw’s (hierna ‘bijzondere fondsen’ genoemd). De RJV-kas fungeert 
als fonds voor sectoren die geen bijzonder fonds hebben opgericht. De ontvangsten worden 
onder de fondsen verdeeld (bijzondere fondsen en RJV-kas). Zij beheren en beleggen de ont-
vangsten in afwachting van het moment waarop het vakantiegeld moet worden betaald. De 
rechthebbenden hebben recht op hun vakantiegeld, ongeacht de storting van de bijdragen 
door de werkgever2. Het door de fondsen betaalde wettelijke vakantiegeld is volledig gedekt 
door het stelsel van de jaarlijkse vakantie.

1 De RJV werd opgericht bij toepassing van de besluitwet van 3 januari 1946. De statuten van de RJV werden vastge-
legd door de besluitwet van 18 februari 1947. Sinds 1 januari 2002 is de RJV een openbare instelling van sociale ze-
kerheid, op grond van het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst 
van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van 
bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid. 

2 Artikel 17 van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
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Het vakantiegeld van handarbeiders en kunstenaars wordt gefinancierd met de volgende 
middelen3:

• de werkgeversbijdragen4 die de RSZ int en doorstort aan het stelsel van de jaarlijkse va-
kantie (sinds 1 januari 2018 belopen de bijdragen 15,84 %5 van 108  % van de brutolonen)6; 

• een bijdrage van de RVA om bij te dragen tot de financiering van het vakantiegeld dat 
verschuldigd is voor dagen die zijn gelijkgesteld met economische werkloosheid7;

• een inhouding van 1 % op het brutovakantiegeld, waarmee het vakantiegeld wordt gefi-
nancierd voor gelijkgestelde dagen ingevolge staking en militieverplichtingen;

• een tegemoetkoming van het Globaal Beheer van de werknemers bij wijze van bijzondere 
toewijzing om de recente terugschroeving van de werkgeversbijdrage te compenseren8, 
te weten 0,43 % van 108 % van de brutolonen.

Tabel 1 –  Middelen en uitgaven voor jaarlijks vakantiegeld (vakantiedienstjaar 2019, bedragen  
in euro)

Belangrijkste middelen(*)

RSZ (werkgeversbijdragen) 5.077.983.232

RVA (tegemoetkoming en bijdrage) 19.222.918

Inhouding van 1 % op het vakantiegeld 52.859.834

Tegemoetkoming Globaal Beheer van de werknemers 138.675.409

Totale middelen 5.288.741.393

Uitgaven

Totale uitgaven 5.286.179.284

(*) Daar komt nog het verjaarde niet-betaalde vakantiegeld (5.960.012 euro) bij dat terugvloeit naar het stelsel.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV

Het vakantiegeld voor handarbeiders en kunstenaars vertegenwoordigt momenteel 15,38 % 
van 108 % van de brutolonen van de werknemers, eventueel verhoogd met fictieve lonen 
voor dagen inactiviteit die zijn gelijkgesteld met werkdagen. De uitgaven voor sociale uit-
keringen groeperen het vakantiegeld voor de door de werknemer gepresteerde dagen, het 
vakantiegeld voor dagen die met gepresteerde dagen worden gelijkgesteld ingevolge staking 
en militieverplichtingen, en het vakantiegeld voor andere gelijkgestelde dagen (bv. ziekte, 
arbeidsongeval, economische werkloosheid enz.).

In 2019 betaalde de RJV-kas 63,58  % van het totaalbedrag aan uitkeringen. De overige 
36,42 % werd betaald door de negen bijzondere fondsen.

3 Artikelen 18 en 19 van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werk-
nemers. 

4 Voor de diamantsector en de bouwsector worden de werkgeversbijdragen op een andere manier geïnd.
5 Dat percentage is het resultaat van een geleidelijke vermindering (artikel 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende 

de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers). 
6 Een deel (5,57 %) wordt driemaandelijks geïnd, de overige 10,27 % jaarlijks in de maand mei.
7 6  % van het bedrag van de werkloosheidsbijdragen betaald aan werknemers in economische werkloosheid.
8 De interventie van het Globaal Beheer van de werknemers werd in de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 in-

gevoegd door artikel 16 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid. 
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1.3 Audit 

1.3.1 Onderzoeksthema en onderzoeksdomein
In 2011 voerde het Rekenhof een audit uit van de financiering en controle van de bijzondere 
fondsen9, waarna opvolgingsaudits volgden in 2016 en 201710. De audit uit 2011 zorgde ervoor 
dat de berekening van de saneringsbijdrage werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 
20 januari 2017 betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de 
jaarlijkse vakantie11. 

De huidige audit heeft tot doel na te gaan of het nieuwe mechanisme effectief bijdraagt tot 
het financiële evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie. De audit onderzoekt ook 
het responsabiliseringssysteem dat door datzelfde besluit werd ingevoerd om de kwaliteit 
van het beheer van de fondsen te garanderen.

1.3.2 Onderzoeksvragen
De twee onderzoeksvragen luiden als volgt: 

• Draagt de solidariteitsoverdracht bij tot het financiële evenwicht van het stelsel?
• Zijn de responsabiliseringsoverdracht en de onderliggende evaluatie incentives om te 

garanderen dat de vakantiefondsen kwaliteitsvolle prestaties leveren?

1.3.3 Tijdschema

12 februari 2020 Aankondiging van de audit aan de adjunct-administrateur- 
generaal van de RJV

Februari - juni 2020 Auditwerkzaamheden 

17 november 2020 Exitmeeting 

9 december 2020 E-mail van de adjunct-administrateur-generaal als reactie op 
de exitmeeting 

24 februari 2021 Verzending van het voorontwerp van verslag aan de adjunct-
administrateur-generaal van de RJV

26 april 2021 Antwoord van het beheercomité van de RJV

14 juli 2021 Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van 
Economie en Werk

17 september 2021 Antwoord van de minister van Economie en Werk

9 Rekenhof, Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen, verslag aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, Brussel, september 2011, 66 p., www.rekenhof.be.

10 Rekenhof, “RJV: financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen – opvolgingsaudit”, Boek 2016 over 
de Sociale Zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2016, p. 79-85; 
“RJV: financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen – opvolgingsaudit”, Boek 2017, oktober 2017,  
p.148-149, www.rekenhof.be. 

11 Het koninklijk besluit van 16 april 1965 betreffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie 
werd opgeheven door het koninklijk besluit van 20 januari 2017 betreffende de bijdrage tot het financieel even-
wicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie.

https://www.ccrek.be/Docs/2011_39_Vakantiefondsen.pdf
https://www.ccrek.be
https://www.ccrek.be/Docs/2016_33_Boek2016SocialeZekerheid.pdf
https://www.ccrek.be/Docs/2016_33_Boek2016SocialeZekerheid.pdf
https://www.ccrek.be/Docs/2017_32_Boek2017SocialeZekerheid.pdf
https://www.ccrek.be
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Hoofdstuk 2 

Solidariteitsoverdracht
Het Rekenhof heeft onderzocht of de manier waarop de solidariteitsoverdracht wordt bere-
kend, effectief bijdraagt tot het financiële evenwicht van het stelsel. Het koninklijk besluit 
van 20 januari 2017 geeft uiting aan de solidariteit tussen de fondsen en het stelsel van de 
jaarlijkse vakantie. Die solidariteit onderscheidt zich van de solidariteit tussen de bijzon-
dere fondsen (zie hoofdstuk 4).

2.1 Berekening van de solidariteitsoverdracht

2.1.1 Regels vervat in het koninklijk besluit van 20 januari 2017
De bijzondere fondsen en de RJV dragen bij tot het financiële evenwicht van het stelsel van 
de jaarlijkse vakantie door middel van een jaarlijkse solidariteitsoverdracht waarvan de be-
rekening is gedefinieerd in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 20 januari 2017. 

Zowel de bijzondere vakantiefondsen (solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen) 
als de RJV (solidariteitsoverdracht van de RJV) voeren zo’n overdracht uit.

2.1.2 Solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen
De solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen berust op het principe dat elk jaar 
een deel van de inkomsten wordt afgestaan die voortkomen uit de kapitalen afkomstig 
van de werkgeversbijdragen. De solidariteitsoverdracht onderscheidt zich van de vroegere 
saneringsbijdrage omdat hij geen rekening meer houdt met de theoretische beleggings-
opbrengsten op de reserves12 van de bijzondere fondsen die sinds 1945 worden aangelegd. 
Op 31 december 2014 vertegenwoordigden de reserves van de fondsen 43,7 miljoen euro, 
volgens de aangiften die bij de RJV werden gedaan voor de berekening van de saneringsbij-
drage van 2015. 

Het bedrag van de solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen wordt berekend door 
de beheerkosten van de RJV-kas in mindering te brengen op de beleggingsopbrengsten van 
de RJV die als referentie fungeren. Om die laatste te bepalen, past men op de beleggings-
opbrengsten op meer dan een jaar een ratio toe die het mogelijk maakt de opbrengsten die 
afkomstig zijn van de belegging van de bijdragen te isoleren van de beleggingsopbrengsten 
op de reserves uit het verleden. Bij dat bedrag worden de opbrengsten uit beleggingen tot 

12 Het betreft een theoretische opbrengst uit de belegging van de reserves van de fondsen, want ze wordt bekomen 
door de gemiddelde rente op zes maanden van de RJV te vermenigvuldigen met het bedrag van de individuele 
reserve van elk fonds. De reserves van de fondsen bestaan onder andere uit onbetaald vakantiegeld (tot 1953; 
sindsdien vloeit dat terug naar het stelsel) en het overschot van hun beleggingsopbrengsten.
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één jaar opgeteld. De beheerkosten van de RJV-kas, die gescheiden zijn van die van het RJV-
stelsel13, omvatten alle diensten, met inbegrip van de IT-kosten en de investeringen.

Zodra het globale bedrag van de solidariteitsoverdracht is berekend, wordt het aandeel van 
elk bijzonder fonds bepaald op basis van hoe zwaar dat fonds weegt binnen het geheel van 
de activiteiten van de sector van de jaarlijkse vakantie14. De solidariteitsoverdracht van elk 
bijzonder fonds berust op de situatie van de RJV op het vlak van beleggingen en beheerkos-
ten, en niet op hun eigen situatie. 

De berekening van de solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen kan een positief of 
een negatief resultaat hebben en dus leiden tot een overdracht vanuit de bijzondere fondsen 
naar het stelsel, of omgekeerd.

De RJV rechtvaardigt in zijn antwoord het niet in aanmerking nemen van de reserves bij de 
huidige berekening van de solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen en stelt dat die 
reserves hun volle eigendom zijn. 

Het Rekenhof formuleert in zijn verslag geen opmerking over het uitsluiten van de reserves 
en verwijst naar zijn bevindingen van 2011. Het betwist overigens dat de reserves van de 
bijzondere fondsen hun volle eigendom zijn, ook al is dat niet het voorwerp van het verslag. 

2.1.3 Solidariteitsoverdracht van de RJV
De solidariteitsoverdracht van de RJV stemt overeen met het saldo, d.w.z. het verschil tussen 
het financiële resultaat en de beheerkosten van het RJV-stelsel en de RJV-kas. Het Rekenhof 
merkt op dat de financiële middelen van de RJV-kas en van het stelsel zijn samengevoegd 
om de financiering van het vakantiegeld en van de beheerkosten van de RJV-kas en het RJV-
stelsel mogelijk te maken. De lopende bijdragen (waarmee het jaar nadien het vakantiegeld 
wordt betaald aan de personen die zijn aangesloten bij de RJV-kas) en de reserves15 uit het 
verleden van het stelsel, worden gezamenlijk belegd.

De berekening van de solidariteitsoverdracht van de RJV berust op een bredere basis dan 
die voor de berekening van de solidariteitsoverdracht van de bijzondere fondsen, want ze 
wordt bepaald uitgaande van de beleggingsopbrengsten op de lopende bijdragen en de re-
serves uit het verleden, en niet enkel op de bijdragen. De RJV draagt bij tot het financiële 

13 Het verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 preciseert dat de berekening gebaseerd is 
op het aandeel van de reële beheerkosten van de RJV-kas in het totaal van de beheerkosten van de RJV. De ana-
lytische boekhouding van de RJV maakte het mogelijk een percentage van de kosten in verband met de activiteit 
van de RJV-kas te bepalen. Dat percentage bedraagt 85,925 % en werd vastgelegd voor zes jaar, waarna het moet 
worden herzien.

14 De beleggingsopbrengsten van de RJV worden geconverteerd op het niveau van elk fonds door een conversiefac-
tor toe te passen die overeenstemt met het bedrag aan bijdragen die het fonds tijdens het referentiejaar heeft 
geïnd, verhoogd met het vakantiegeld dat het vakantiefonds toekende voor het vakantiedienstjaar voorafgaand 
aan het referentiejaar, gedeeld door het op dezelfde wijze berekende bijdragenbedrag dat de RJV-kas heeft geïnd, 
verhoogd met dat van het vakantiegeld dat ze heeft toegekend. De beheerkosten van de RJV-kas worden gecon-
verteerd op het niveau van elk fonds door een conversiefactor toe te passen die overeenstemt met de verhouding 
tussen het totaal aan vakantiegeld dat het vakantiefonds heeft toegekend voor alle vakantiedienstjaren tot en met 
het jaar voorafgaand aan het referentiejaar en het overeenkomstige totaal aan vakantiegeld van de RJV-kas met 
betrekking tot diezelfde vakantiedienstjaren.

15 De reserves van de RJV bestaan uit de saldi van de werkgeversbijdragen en het overschot van de beleggingsop-
brengsten.
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evenwicht van het stelsel in zoverre het financiële resultaat de beheerkosten overschrijdt.

2.2 Analyse van de solidariteitsoverdrachten van de bijzondere 
fondsen tussen 2010 en 2019 

Zoals al werd aangegeven, kan de berekening van de solidariteitsoverdracht van de bij-
zondere fondsen leiden tot een overdracht vanuit de bijzondere fondsen naar het stelsel, 
of omgekeerd tot de storting van een bedrag door het stelsel ten gunste van de bijzondere 
fondsen16. 

Het Rekenhof heeft de solidariteitsoverdrachten van de bijzondere fondsen tussen 2010 en 
2019 geanalyseerd (de audit uit 2011 had betrekking op de overdrachten van 2001 tot 2010). 
Volgens de berekeningen van de RJV is de impact van de saneringsbijdrage en nadien van 
de solidariteitsoverdracht van de fondsen op het financiële evenwicht van het stelsel als 
volgt weer te geven.

Tabel 2 –  Solidariteitsoverdrachten van de bijzondere fondsen (voorheen de saneringsbijdragen),  
in miljoen euro 

2010(2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Overdracht 
vanuit of naar 
de bijzondere 
fondsen(1) 

+8,2 -7,1 -1,7 +17,6 -12,3 +8,6 -11,1 -1,8(3) -10,2 -10,5

(1)  Cijfers in het groen: overdrachten ten gunste van het stelsel; cijfers in het rood: overdrachten vanuit het stel-
sel ten gunste van de fondsen.

(2)  Het jaar waarin de saneringsbijdrage of de solidariteitsoverdracht werd gestort op basis van de boekhouding 
van het voorgaande jaar.

(3)  Dat bedrag omvat de solidariteitsoverdracht die in 2017 werd berekend op basis van de boekhouding van 
2016 ten belope van 1,6 miljoen euro, maar ook het complement dat in 2017 werd berekend op basis van 
de boekhouding van 2015 (0,2 miljoen euro). Voor de boekhouding van 2015 werd in 2016 aanvankelijk een 
saneringsbijdrage berekend ten belope van 11.119.653 euro. Ingevolge de gewijzigde regelgeving en de in-
voering van de solidariteitsoverdracht leidde de nieuwe berekening voor de boekhouding 2015 tot een com-
plement van 220.737 euro.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV

2.3 Analyse van de solidariteitsoverdrachten van de RJV

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 preciseert dat het bedrag van de so-
lidariteitsoverdracht van de RJV overeenstemt met het verschil tussen het financiële resul-
taat en de beheerkosten. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, zijn de financiële verrichtin-
gen (resultaat op de financiële verrichtingen min de beheerkosten) steevast positief sinds 
2010 (tussen 20 en 50 miljoen euro). Met uitzondering van 2018 volstaan ze om nagenoeg 
22 miljoen euro aan beheerkosten van de RJV te financieren (RJV-stelsel en RJV-kas). De 
jaren 2015 en 2016 zijn bijzonder: 2015 kenmerkt zich door een uitzonderlijke opbrengst van 
7 miljoen euro ingevolge de verkoop van het gebouw van de RJV (wat de beheerkosten voor 

16 Dat was ook zo bij de vroegere saneringsbijdrage.
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2015 vermindert) en in 2016 is sprake van een uitzonderlijke opbrengst aan verwijlintresten 
op een geschil ten gunste van de RJV ten belope van 2,6 miljoen euro.

Tabel 3 –  Solidariteitsoverdrachten van de RJV (voorheen de saneringsbijdragen), in miljoen euro 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Solidariteitsoverdracht 
van de RJV

18,6 9,9 19,7 26,2 8,5 22,8 19,6 14,7 -0,2 12

Resultaat 
op financiële 
verrichtingen 

41,9 33,9 44,6 50,3 33,3 38 39,9 34,8 20,1 32,2

Beheerkosten  
(RJV-stelsel en  
RJV-kas)

-23,3 -24 -24,9 -24,1 -24,8 -15,2 -20,3 -20,1 -20,3 -20,2

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV 

Het resultaat na de financiering van de beheerkosten van het RJV-stelsel en de RJV-kas is 
variabel en komt het stelsel toe. De voorbije tien jaar leidden de saneringsbijdrage en de 
solidariteitsoverdracht van de RJV tot stortingen van financiële middelen aan het stelsel, 
met uitzondering van 2018. 

2.4 Saldo van de sociale uitkeringen

De globalisering van de middelen (werkgeversbijdragen17, tegemoetkoming van het Globaal 
Beheer van de werknemers, inhouding van 1 %, bijdrage van de RVA) en van de uitgaven 
(vakantiegeld voor gepresteerde dagen en vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen), vermeld 
in tabel 1, leidt tot het volgende jaarresultaat bij de sociale uitkeringen. 

Tabel 4 –  Saldo van de sociale uitkeringen (in miljoen euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-116 -37,3 -21 -32,4 -30,1 -18,9 -29,8 -11,9 8,4 8,5

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV 

De ontvangsten uit werkgeversbijdragen worden zowel beïnvloed door faillissementen als 
door werkgevers die met betalingsmoeilijkheden kampen. Het jaar 2010 kenmerkte zich 
door de gevolgen van de economische crisis van 2008. Het heeft acht jaar geduurd voordat 
er opnieuw een positief jaarresultaat was bij de sociale uitkeringen.

17 De ontvangsten uit bijdragen van het jaar t worden aangepast om de werkgeversbijdragen voor het tweede, derde 
en vierde kwartaal van het jaar t uit te sluiten want daarmee wordt het vakantiegeld van het jaar t+1 betaald. Die 
ontvangsten omvatten wel de werkgeversbijdragen voor het tweede, derde en vierde kwartaal van het jaar t-1, 
waarmee het vakantiegeld van het jaar t wordt gefinancierd. 
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Structureel gezien hebben de uitgaven voor vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen ook een 
impact op het globale resultaat bij de uitkeringen. Die impact varieert naargelang van de 
economische conjunctuur. Het Rekenhof stelt echter vast dat het vakantiegeld voor gelijk-
gestelde dagen wegens ziekte een groot en toenemend aandeel hebben: het vertegenwoor-
digt 56,9 % van het vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen in 2019, tegenover 45,37 % in 
2012. 

Tabel 5 –  Evolutie van de uitgaven voor vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen (in miljoen euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

409,6 345,6 333,9 354,3 345,7 344,2 320 322,2 309,5 325,5

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV 

Bovenop de reeds beschreven structurele evoluties komen de economische en sociale gevol-
gen van de COVID-19-crisis, in het bijzonder de gevolgen van de gelijkstelling van de dagen 
tijdelijke werkloosheid met gepresteerde dagen.

COVID-19-crisis 

De RJV raamt de impact van die gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid met 
gepresteerde dagen tussen 1 februari en 31 december 2020 op 400 miljoen euro. De wet 
van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van 
de COVID-19-pandemie kende voor 2021 een subsidie van 93,6 miljoen euro toe aan de 
RJV. Die subsidie is ingeschreven in de begroting van de FOD Sociale Zekerheid en heeft 
tot doel de kosten te compenseren van de gelijkstelling, tot 31 december 2020, van peri-
odes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in samenhang met COVID-19 in het 
stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders.

De regering besliste om de betaling van de aan de RSZ verschuldigde sommen uit te stel-
len tot 15 december 2020 voor ondernemingen die tijdens de lockdown verplicht moesten 
sluiten, voor ondernemingen die zelf beslisten om volledig te sluiten en voor onderne-
mingen die open bleven maar hun economische activiteit sterk zagen teruglopen. Die 
maatregel zal leiden tot vertraging bij de inning van de ontvangsten in vergelijking met 
de uitgaven voor vakantiegeld, dat een recht is en los staat van de bijdragebetalingen 
door de werkgevers. De RSZ zal de provisies aan de RJV op de normale wijze betalen 
van april tot december, zonder rekening te houden met de vertraagde werkgeversbeta-
lingen. De RJV heeft een kredietlijn van 3 miljard euro gekregen bij de Schatkist, evenals 
een kredietlijn van 3 miljard euro bij de RSZ. De afrekening 2020 zal duidelijk maken of 
de RJV één van die kredietlijnen moet aanspreken.
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2.5 Eindresultaat van het stelsel van de jaarlijkse vakantie

Na de solidariteitsoverdrachten van de bijzondere fondsen en de RJV ziet het eindresultaat 
van het stelsel er als volgt uit.

Tabel 6 –  Eindresultaat van het stelsel van de jaarlijkse vakantie (in miljoen euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo van de 
uitkeringen

-116 -37,3 -21 -32,4 -30,1 -18,9 -29,8 -11,9 8,4 8,5

Impact van de 
solidariteits-
overdracht 
van de 
bijzondere 
fondsen(*) 
en van de 
responsa-
biliserings-
overdracht op 
het stelsel 

+8,2 -7,1 -1,7 +17,6 -12,3 +8,6 -11,1 -1,8 -10,2 -10,5

Saldo na die 
overdrachten 

-107,8 -44,4 -22,7 -14,8 -42,4 -10,3 -40,9 -13,7 -1,8 -2

Impact van de 
solidariteits-
overdracht 
van de RJV op 
het stelsel

18,6 9,9 19,7 26,2 8,5 22,8 19,6 14,7 -0,2 12

Eindsaldo -89,2 -34,5 -3 11,4 -33,9 12,5 -21,3 1 -2 10

(*)  Jaar waarin de solidariteitsoverdracht (voorheen de saneringsbijdrage) werd gestort vanuit of aan de bijzondere 

fondsen.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV 

Van 2010 tot 2017 is het saldo van de uitkeringen negatief. Het was positief in 2018 en 2019. 
Na de stortingen van de saneringsbijdragen en de solidariteitsoverdrachten bedraagt het 
gecumuleerde resultaat van het stelsel sinds 2010 echter -149 miljoen euro, waardoor de RJV 
uit de reserves van het stelsel moest putten. 
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Het niveau van de reserves18 die kunnen worden aangesproken voor de financiering van 
eventuele tekorten van het stelsel19 is geëvolueerd van 498 miljoen euro in 2009 naar 
349 miljoen euro in 2019. De reserves die eind 2019 beschikbaar waren, vertegenwoordigen 
6,6 % van de uitgaven voor vakantiegeld voor datzelfde jaar.

Tabel 7 –  Evolutie van de reserves van het stelsel van de jaarlijkse vakantie (in miljoen euro, situatie 
op 31 december van 2009 tot 2019)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bedrag 
van de 
reserves 

498 408,8 374,3 371,3 382,7 348,8 339 338,3 305,9 328,5 349

Evolu-
tie ten 
opzichte 
van het 
jaar voor-
dien 

- -89,2 -34,5 -3 +11,4 -33,9 -9,8 -0,7 -32,4 +22,6 +20,5

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV 

Tot 2014 stemde het eindsaldo van een jaar overeen met de evolutie van de reserves tussen 
31 december van het jaar t-1 en van het jaar t. 

Vanaf 2015 heeft de RJV de saneringsbijdrage (vanaf 2017 de solidariteitsoverdracht) op een 
andere manier geboekt. Voordien had het bedrag van de saneringsbijdrage een invloed op 
de reserves van het jaar waarin ze werd gestort. Sinds 2015 is het zo dat, wanneer de RJV een 
saneringsbijdrage of een solidariteitsoverdracht moet storten ten gunste van de bijzondere 
fondsen, hij het bedrag van het jaar voordien boekt middels een voorziening voor kosten. 
Wanneer het stelsel echter betalingen van de bijzondere fondsen verwacht bij wijze van sa-
neringsbijdrage of solidariteitsoverdracht, beïnvloedt het de reserves pas in het jaar waarin 
het de fondsen ontvangt20.

18 Vermits het Rekenhof in zijn audit onderzoekt of het stelsel tot een financieel evenwicht komt op het einde van elk 
jaar, wordt enkel gekeken naar reserves die financieel inzetbaar zijn. De reserve van het fonds ter bevordering van 
de jaarlijkse vakantie, ingevoerd op grond van artikel 22bis van de wet van 28 juni 1971 (146 miljoen euro), kan niet 
worden aangewend om eventuele tekorten aan te zuiveren omdat die reserve een eigen bestemming heeft. Dat 
fonds moet namelijk bijdragen tot de verwezenlijking van de opdrachten van de RJV zoals bepaald in artikel 26, 
6° en 7°, van de gecoördineerde wetten. Die opdrachten houden in: door elke aangepaste tussenkomst bijdragen 
tot de werkelijke verwezenlijking van de door de wetgever nagestreefde sociale doeleinden ten voordele van de 
gerechtigden op jaarlijkse vakantie, onder meer door de actie te steunen en de ontwikkeling te bevorderen van 
de instellingen die bijdragen tot het rationeel aanwenden van de jaarlijkse vakantie, maar ook het nemen van alle 
maatregelen, bestemd ter bevordering van de organisatie van de vakantie van de arbeiders. 

19 Financieel inzetbare reserves overeenstemmend met de reserves, met uitzondering van de reserves van het fonds 
ter bevordering van de jaarlijkse vakantie en de niet-beschikbare reserves (meer bepaald de niet-gerealiseerde 
meer- en minderwaarden).

20 Het jaar 2015 is bijzonder omdat het oude boekingssysteem en het nieuwe toen naast elkaar bestonden. In 
2015 werd de reserve beïnvloed door de bijdrage 2015 op basis van de boekhouding 2014, door de voorziening 
voor de bijdrage 2016 op basis van de boekhouding 2015, maar ook door een verkeerde dubbele boeking van die 
voorziening in de boekhouding 2015.
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Daardoor stemt de jaarlijkse evolutie van de reserves niet meer overeen met het eindsaldo 
van het lopende jaar. Gecumuleerd stemt de evolutie van 2009 tot 2019 van de reserve ech-
ter overeen met de gecumuleerde eindsaldi.

Binnen het stelsel werd recent niet formeel nagedacht over het wenselijke niveau van de 
reserves. Het Rekenhof is van oordeel dat dat echter noodzakelijk is, in samenhang met de 
definitie van het financiële evenwicht van het stelsel.

De RJV is in zijn antwoord van oordeel dat men zich op een langere periode moet baseren 
om het evenwicht van het stelsel en bijgevolg het niveau van de reserves te beoordelen. Hij 
bevestigt ook dat de opbrengst van de kapitalen in de toekomst niet meer zal volstaan om 
alle beheerkosten te dekken, gelet op de huidige niveaus van de intrestvoeten. Volgens de 
RJV moet niet nagedacht worden over het wenselijke niveau van de reserves, maar over het 
wenselijke niveau van de verschillende soorten bijdragen. 

Het Rekenhof merkt op dat een wetswijziging noodzakelijk is indien de beheerkosten moe-
ten worden gedekt door een deel van de bijdrage van de werkgevers. Artikel 35 van de 
gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 bepaalt immers expliciet dat “De Rijksdienst zijn 
beheerskosten dekt door een afneming van de inkomsten uit de door hem beheerde kapitalen”.

2.6 Solidariteitsoverdracht en evenwicht van het stelsel van de 
jaarlijkse vakantie

Het Rekenhof stelt vast dat de solidariteitsoverdracht, die in het koninklijk besluit  
van 20 januari 2017 wordt gedefinieerd als een mechanisme dat moet bijdragen tot het  
financiële evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie, volledig los staat van het 
resultaat van de te financieren uitkeringen. Dat was al zo bij de saneringsbijdrage.

Terwijl het stelsel in 2011, 2012, 2014, 2016 en 2017 verlieslatend was op het vlak van de 
uitkeringen, heeft het saneringsbijdragen gestort aan de bijzondere fondsen en nadien so-
lidariteitsoverdrachten uitgevoerd die het deficit nog deden toenemen. Toen het saldo van 
het stelsel positief was in 2018 en 2019, heeft het aan de bijzondere fondsen (via de solida-
riteitsoverdracht van de bijzondere fondsen) meer dan het resultaat van de uitkeringen 
verdeeld, waardoor er na die overdracht tekorten ontstonden. In 2010, 2013 en 2015 leidde 
de berekening van de saneringsbijdrage tot een storting door de bijzondere fondsen aan 
het stelsel. Voor de onderzochte periode van 2010 tot 2019 is het jaarsaldo van het stelsel, 
na overdracht vanuit de bijzondere fondsen naar het stelsel of vanuit het stelsel naar de 
bijzondere fondsen, negatief.

De overdracht van de RJV komt bovenop de overdracht van de bijzondere fondsen. Zij ver-
mindert het deficit zonder het systematisch te kunnen aanzuiveren voor de periode van 
2010 tot 2019. De RJV moest de reserves van het stelsel aanspreken om de resterende tekor-
ten aan te zuiveren, maar die nemen af.

Het Rekenhof is van oordeel dat een mechanisme dat geacht wordt bij te dragen tot het 
financiële evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie, d.w.z. tot de leefbaarheid er-
van op lange termijn, moet zijn gebaseerd op een nauwkeurige definitie van het “evenwicht 
van het stelsel”. Dat laatste moet rekening houden met het resultaat van de te financieren 
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uitkeringen, het niveau van de reserves op middellange en lange termijn, de beheerkosten 
van de RJV en van de bijzondere fondsen, het percentage van de werkgeversbijdragen en de 
conjunctuurrisico’s. 

2.7 Ambiguïteit van de solidariteitsoverdracht

2.7.1 Rechtsgrond van het koninklijk besluit
Het koninklijk besluit van 20 januari 2017 heeft als rechtsgrond het artikel 38, 1e lid, van 
de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werk-
nemers, vermits het tot doel heeft het globale financiële evenwicht van het stelsel van de 
jaarlijkse vakantie te hervormen. 

In zijn advies van 21 december 2016 had de Raad van State kritiek geuit op de rechtsgrond 
die initieel was vermeld in de aanhef bij het ontwerp van koninklijk besluit, te weten de ar-
tikelen 35 en 45 van de gecoördineerde wetten van 28 juni 197121. Volgens de Raad van State 
verleent artikel 35 van de gecoördineerde wetten geen machten aan de Koning. Artikel 
45 van de gecoördineerde wetten, daarentegen, verleent wel een macht aan de Koning, 
maar dan specifiek voor het bepalen van de nadere regels en voorwaarden voor het dekken 
van de beheerkosten van de bijzondere fondsen. 

2.7.2	 Wettelijke	 scheiding	 tussen	 financieel	 evenwicht	 en	 financiering	 van	 de	
beheerkosten 

De solidariteitsoverdracht zoals die momenteel is gedefinieerd en wordt toegepast, is nog 
altijd ietwat ambigu terwijl de wet voorziet in een duidelijke scheiding tussen enerzijds de 
maatregelen die noodzakelijk zijn om het evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakan-
tie te garanderen (artikel 38, 1e lid, van de gecoördineerde wetten van 1971) en anderzijds 
het financieringsproces van de beheerkosten van de bijzondere fondsen (artikel 45 van de 
gecoördineerde wetten van 1971). Het Rekenhof stelt vast dat er nooit een uitvoeringsbesluit 
is gekomen voor artikel 45 van de gecoördineerde wetten van 1971.

Het stelsel heeft overigens geen weet van de financieringsbehoeften voor de beheerkosten 
van de bijzondere fondsen en het beheercomité heeft de aanbevelingen die het Rekenhof in 
2011 formuleerde over de financiering van de beheerkosten (forfaitaire kosten per dossier 
in de veronderstelling dat de financiële middelen worden gecentraliseerd bij de RJV) niet 
gevolgd. De bijzondere fondsen gaven er de voorkeur aan het gedecentraliseerde systeem 
te behouden, maar hebben zich er via hun strategisch plan Holidays@work22 (juli 2013) toe 
verbonden hun beheerkosten binnen redelijke grenzen te houden door op zoek te gaan naar 
onderlinge synergieën op het vlak van organisatie, gebouwen, communicatie, juridische 
diensten, IT-beveiliging, financiën, fiscaliteit, audits enz. 

21 Artikel 35 van de gecoördineerde wetten bepaalt dat de RJV zijn beheerkosten dekt door een afneming van de 
inkomsten uit de door hem beheerde kapitalen. Artikel 45 preciseert dat de beheerkosten van de bijzondere va-
kantiefondsen worden gedekt volgens de bij koninklijk besluit vastgestelde modaliteiten en voorwaarden.

22 Dat door de bijzondere fondsen uitgewerkt plan werd in juli 2013 unaniem goedgekeurd door het beheercomité 
van de RJV. De grote lijnen zijn: een kwaliteitsvolle dienstverlening blijven garanderen tegen een redelijke prijs; 
de risico’s op een verantwoordelijke manier beheren; de prefinanciering van het vakantiegeld en de solidariteits-
bijdrage in stand houden; een performant financieel beheer verzekeren en de middelen in gemeenschap brengen 
door synergieën te ontwikkelen tussen de bijzondere fondsen.
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Als één van de mogelijke synergieën opperde het plan Holidays@work de uitbouw van een 
unieke structuur binnen de bijzondere fondsen. Het zou een organisatie zijn met een ge-
meenschappelijke naam en uitstraling, die toch de individuele kenmerken en bestuurlijke 
machten van de respectieve economische sectoren zou behouden23.

De stand van zaken van het plan Holidays@work met daarin de intenties van de bijzondere 
fondsen om hun beheerkosten in te dijken, is slechts het voorwerp van een beknopt verslag. 
Het redelijke niveau van de beheerkosten is geen onderdeel van de criteria om de responsa-
bilisering op basis van de kwaliteit van het beheer van de fondsen te evalueren.

De RJV stelt in zijn antwoord dat hij een nieuwe titel aan het koninklijk besluit van 20 janu-
ari 2017 wenst te geven en als wettelijke basis daarvoor de artikelen 18 en 45 van de gecoör-
dineerde wetten van 18 juni 1971 wenst te vermelden. 

Het Rekenhof merkt op dat die wijzigingen geen oplossing zijn, temeer omdat de lage in-
trestvoeten, of zelfs nulintrestvoeten of negatieve intrestvoeten in de toekomst zullen ver-
hinderen de volledige beheerkosten van de RJV te financieren via de beleggingsopbrengsten 
(zie punt 2.5). Dat probleem kan zich ook voordoen bij de financiering van de beheerkosten 
van de bijzondere fondsen. Die kosten zullen ongetwijfeld ook moeten worden gefinancierd 
door een afneming van de door de werkgevers betaalde bijdragen, waardoor zich nog meer 
de nood laat voelen om het koninklijk besluit te nemen waarin artikel 45 van de gecoördi-
neerde wetten van 28 juni 1971 voorziet. 

In zijn antwoord stelt de minister dat het beheercomité ermee akkoord gaat na te denken 
over het financiële evenwicht van het stelsel en over de financiering van de beheerkosten, 
maar dat het zich afvraagt of het wenselijk en haalbaar is om bepaalde aanbevelingen uit 
te voeren die tot wijzigingen zouden leiden op juridisch vlak. Hij voegt daaraan toe dat het 
beheercomité van oordeel is dat de huidige procedures werken en geen dringende herzie-
ning vergen.

Het Rekenhof stipt aan dat twee van zijn aanbevelingen precies wetswijzigingen of regle-
mentaire wijzigingen inhouden om de financiering van de beheerkosten van de RJV en van 
de bijzondere vakantiefondsen te regelen. Voorts herinnert het eraan dat de huidige situatie 
te weinig transparant is en dat het koninklijk besluit van 20 januari 2017 enkel betrekking 
heeft op het evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie. De financiering van de 
beheerkosten van de bijzondere vakantiefondsen moet ook worden geregeld door een ko-
ninklijk besluit, overeenkomstig artikel 45 van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971.

23 De uitbouw van een gemeenschappelijke organisatie ligt in de lijn van artikel 46 van de gecoördineerde wetten van 
28 juni 1971, waarin is bepaald dat de koning, na advies van de administrateur-generaal en van het beheercomité 
van de Rijksdienst, de administratieve organisatie van de bijzondere vakantiefondsen geleidelijk kan éénmaken 
krachtens artikel 44 van de gecoördineerde wetten.
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Hoofdstuk 3

Responsabilisering op 
basis van de kwaliteit 
van het beheer van de 
vakantiefondsen 
Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn audit uit 
2011, hadden de vakantiefondsen voorgesteld een kwaliteitsevaluatie van hun beheer in te 
voeren op basis van meetbare criteria. Die intentie werd geconcretiseerd in artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 20 januari 2017, dat voorziet in een responsabiliseringsoverdracht. De 
motiveringen van de vakantiefondsen zijn opgenomen in het strategisch plan Holidays@
work, waarvan de subtitel luidt: “De private vakantiefondsen kiezen voor responsabilisering, 
rationalisering en openheid”. Daarin wordt de intentie geformuleerd om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te blijven bieden tegen een redelijke prijs.

Het Rekenhof is nagegaan of de responsabiliseringsoverdracht een stimulans was om een 
kwaliteitsvol beheer van de fondsen voor jaarlijkse vakantie te garanderen. Het evalueerde 
de correcte toepassing van de regelgeving die leidde tot het bepalen van de resultaten en 
van de bedragen van de overdracht. Vervolgens onderzocht het of de keuze van de evalua-
tiecriteria berustte op objectieve en relevante elementen in samenhang met de vastgelegde 
kwaliteitsdoelstellingen. Tot slot heeft het de meerwaarde van het responsabiliserings-
systeem onder de loep genomen. 

3.1 Omkadering van het responsabiliseringsmechanisme 

3.1.1 Regelgeving 
Het koninklijk besluit van 20 januari 2017 bepaalt dat de kwaliteit van het beheer van de 
vakantiefondsen wordt geëvalueerd op basis van criteria, verdeeld over thema’s in drie do-
meinen:

• de vaststelling van de rechten, de toekenning en de betaling van vakantiegeld aan de 
rechthebbenden;

• het boekhoudkundige beheer van de vakantiegelden en de beheersing van de financiële 
risico’s;

• de naleving van de informatie- en publicatieverplichtingen.

Het koninklijk besluit bepaalt ook hoe de vakantiefondsen geëvalueerd moeten worden. 
Zo wordt voor elk criterium een score gegeven in de vorm van een percentage. Die scores 
worden gewogen door een coëfficiënt toe te kennen aan elk domein, thema en criterium, 
waarbij het totaal van de coëfficiënten gelijk is aan 100. Het resultaat van de opgetelde 
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gewogen scores geeft de kwaliteit weer van het beheer van het vakantiefonds. De RJV-kas is 
aan dezelfde kwaliteitscontroles onderworpen als de bijzondere fondsen.

Het eindevaluatiecijfer van elk vakantiefonds wordt vergeleken met dat van de RJV-kas. Op 
basis van die vergelijking worden de bijzondere fondsen opgedeeld in drie klassen, naarge-
lang van de procentuele grootte van de afwijking die hun resultaat vertoont ten opzichte 
van dat van de RJV-kas24. Op elke klasse wordt een percentage toegepast dat het positieve of 
negatieve financiële effect bepaalt voor elk bijzonder fonds. Dat percentage wordt voor elk 
bijzonder fonds toegepast op zijn berekende beheerkosten van het referentiejaar. Het aldus 
bekomen bedrag is de responsabiliseringsoverdracht.

Het RJV-stelsel voert de kwaliteitscontrole uit en stelt voor elk gecontroleerd vakantiefonds 
een controle- en kwaliteitsverslag op. Die verslagen worden voorgelegd aan het beheerco-
mité, dat er akte van neemt, dat betwistingen door de vakantiefondsen definitief beslecht 
en dat, op basis van de verslagen, de afrekening van de responsabiliseringsoverdrachten 
valideert. 

Het koninklijk besluit bepaalt dat het de taak is van het beheercomité om: 

• het gewicht van de criteria en de domeinen te bepalen; 
• bij eenmalige, repetitieve en systematische fouten of lacunes, vastgesteld tijdens contro-

les in het kader van de responsabilisering, te beslissen om al dan niet een verschillend 
gewicht toe te kennen;

• de afwijkingspercentages te bepalen alsook de percentages toegepast op de bedragen 
van de beheerkosten binnen de door het koninklijk besluit afgebakende grenzen25;

• te bepalen voor welke thema’s de kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen wordt 
geëvalueerd tijdens het referentiejaar, en hoe dat moet gebeuren.

3.1.2 Referentiedocumenten, actoren en proces
Het evaluatieproces wordt omkaderd door drie documenten die werden goedgekeurd door 
het beheercomité:

• een tabel met een lijst van 37 criteria, geklasseerd per domein en per thema, het gewicht 
ervan en de maximaal toe te kennen score;

• een methodologienota (steekproeven, tijdschema, procedure bij interpretatieverschil-
len);

• een instructiehandleiding die de op te sporen fouten preciseert.

De criteria worden naargelang van de aard ervan op een andere manier geëvalueerd. Van 
de criteria zijn er dertien die statistisch zijn. Ze maken het mogelijk om aan de hand van 
steekproeven (in principe 50 dossiers) te verifiëren of de geselecteerde dossiers correct wer-
den beheerd. Vier andere criteria worden geëvalueerd op basis van de confrontatie van 

24 Eerste klasse: het afwijkingspercentage heeft geen financiële gevolgen; tweede klasse: het afwijkingspercentage 
leidt tot een verhoging of verlaging met maximum 0,75  % van het bedrag van de berekende beheerkosten; derde 
klasse: het afwijkingspercentage leidt tot een verhoging of verlaging met maximum 1,50  % van het bedrag van de 
berekende beheerkosten.

25 Voor de berekening van de overdracht zal het percentage van de tweede klasse, dat moet worden toegepast op de 
bedragen van de beheerkosten, altijd de helft zijn van het percentage dat bij de derde klasse hoort.
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verschillende totalen en de verkregen verschillen moeten gering of verklaarbaar zijn. De 
evaluatie van de andere criteria berust op de vaststelling dat documenten al dan niet wer-
den bezorgd, binnen de termijnen en al dan niet volgens het voorgeschreven model.

De methodologienota bepaalt het tijdschema van de werkzaamheden en de rol van de ver-
schillende actoren die betrokken zijn bij het proces.  

Ze richt de algemene vergadering van de vakantiefondsen op, die is samengesteld uit verte-
genwoordigers van de vakantiefondsen (waaronder de RJV-kas) en uit drie vertegenwoordi-
gers van het RJV-stelsel. Zij komen tweemaal per jaar bijeen. De algemene vergadering werd 
belast met de opmaak van de instructiehandleiding, één van de referentiedocumenten die 
hierboven ter sprake kwam. Ze moet ook toezien op de harmonisering van de wetten en 
reglementen in verband met de jaarlijkse vakantie en een regeling treffen wanneer een va-
kantiefonds en het RJV-stelsel het controleverslag verschillend interpreteren. In dat geval 
bepaalt de algemene vergadering de te volgen regel.  

Het Rekenhof stelt vast dat de methodologienota enkel in een gedeeltelijke evaluatie van 
de RJV-kas voorziet. Daarmee wijkt ze de facto af van het koninklijk besluit van 17 janu-
ari 2017 ( punt 3.2.3).

Elk vakantiefonds wordt financieel beloond of gesanctioneerd naargelang van het resultaat 
van de vergelijking tussen zijn score en die van de RJV-kas. Op 5 april 2017 heeft het beheer-
comité, zoals het koninklijk besluit bepaalt, de in percentages uitgedrukte scoreverschillen 
tussen de RJV-kas en de bijzondere fondsen gedefinieerd, alsook de percentages die moeten 
worden toegepast op het bedrag van de beheerkosten voor de klassen 2 en 3. Die laatste 
zijn gelijk aan het bij koninklijk besluit toegestane maximum. De financiële impact wordt 
op basis daarvan berekend. Wanneer een fonds bijvoorbeeld een score behaalt die minder 
dan 0,225 % hoger of lager ligt dan die van de RJV (klasse 1), is de impact nul. Wanneer een 
fonds een score behaalt die: 

• tussen 0,225 en 0,45 % hoger of lager ligt dan die van de RJV (klasse 2), is de financiële 
impact gelijk aan +0,75 % of -0,75 % van het bedrag van de berekende beheerkosten voor 
de solidariteitsoverdracht;

• meer dan 0,45 % hoger of lager ligt dan die van de RJV (klasse 3), is de financiële impact 
gelijk aan +1,50 % of -1,50 % van het bedrag van de berekende beheerkosten voor de 
solidariteitsoverdracht.

3.2 Uitvoering van het responsabiliseringssysteem 

Het Rekenhof heeft de gedetailleerde verslagen onderzocht die voor elk fonds werden op-
gesteld in de drie evaluatiedienstjaren 2017, 2018 en 2019 (respectievelijk gebaseerd op de 
gegevens van de vakantiejaren 2015, 2016 en 2017). De termijnen worden in acht genomen 
en de gedetailleerde verslagen per fonds berusten op analyses van elk criterium. Er wordt 
een tegensprekelijke procedure georganiseerd. De verslagen omvatten de opmerkingen van 
de fondsen en, over het algemeen, hoe die werden verwerkt. 

Het Rekenhof stelt niettemin vast dat het proces zoals het wordt uitgevoerd, een aantal 
hiaten vertoont. 
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3.2.1 Gebrek aan formalisme 
Het systeem is gebrekkig gedocumenteerd. Zo stelt het Rekenhof eerst en vooral vast dat 
voor de evaluatie die in 2017 werd uitgevoerd, de scores in de gedetailleerde verslagen van 
elf van de twaalf fondsen26 niet overeenstemden met de scores in het eindverslag dat werd 
voorgelegd aan het beheercomité. De administratie kon geen elementen aandragen om die 
verschillen te verklaren. De RJV preciseerde dat het om een testjaar ging en dat er geen 
enkele financiële overdracht werd uitgevoerd. Het Rekenhof is niettemin van oordeel dat 
het belangrijk is om van bij het begin van het project werk te maken van het documentatie-
beheer om het proces te verbeteren en toekomstige beslissingen te schragen. 

Vervolgens is het zo dat de wijzigingen die werden aangebracht in de drie voornoemde re-
ferentiedocumenten (tabel, methodologienota en instructiehandleiding) niet gemakkelijk 
te traceren zijn en nergens worden geëxpliciteerd noch gemotiveerd. Zo worden de 37 cri-
teria van de tabel niet allemaal geëvalueerd: in 2017 en 2018 had de evaluatie betrekking op 
34 criteria. Eén criterium, dat was vastgelegd vóór het eerste evaluatiedienstjaar, werd pas 
in 2019 geëvalueerd, wat het aantal geëvalueerde criteria op 35 bracht. Twee andere criteria 
werden ingevoerd in 2019. De beslissingen die tot die wijzigingen leidden, zijn niet gedocu-
menteerd noch gemotiveerd. 

Tot slot werden er weliswaar richtlijnen opgesteld op het niveau van het team van de in-
specteurs om de quotering te harmoniseren, maar de resultaten van die vergaderingen zijn 
in geen enkel verslag opgenomen.

De beslissingen en de documentatie van het proces moeten worden geformaliseerd. Dat 
maakt het ook mogelijk de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren wanneer me-
dewerkers die ervaring hebben met de controles tijdelijk afwezig zijn of definitief vertrek-
ken. 

De RJV stelt in zijn antwoord dat het responsabiliseringsproces goed wordt omkaderd, dat 
er regelmatig vergaderingen plaatsvinden en dat hiervan notulen worden opgesteld. Hij 
wijst er ook op dat het formalisme is verbeterd sinds de aanwerving van een coördinator 
voor de inspectie en een coördinator Holidays@work.

Het Rekenhof stelt effectief een recente verbetering vast in het evaluatieproces. Het is ech-
ter van oordeel dat een historiek van de wijzigingen, zoals één van de deelnemers van de 
werkgroep “responsabilisering” in september 2017 voorstelde, de wijzigingen in de referen-
tiedocumenten beter traceerbaar zou kunnen maken. 

3.2.2 Gebrek aan uniformiteit van de evaluatie
Tijdens het eerste dienstjaar (vakantiejaar 2015), dat als testcase fungeerde en niet tot enige 
financiële overdracht leidde, heeft het Rekenhof vastgesteld dat eenzelfde foutenpercenta-
ge niet op dezelfde manier werd gequoteerd voor alle fondsen. Die situatie kon worden ver-
klaard omdat de quoteringswijze voor bepaalde criteria niet precies was gedocumenteerd. 

26 Op het moment van de auditwerkzaamheden waren negen bijzondere vakantiefondsen actief. Bij de eerste kwa-
liteitsevaluatie (vakantiejaar 2015) waren er nog elf. Op 1 januari 2017 werden de tegoeden, schulden, rechten en 
verplichtingen van twee fondsen overgeheveld naar, in het ene geval, de RJV en in het andere geval naar een ander 
bijzonder fonds. 
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Tussen dat eerste dienstjaar en de twee volgende werd een verbetering vastgesteld, hoewel 
de evaluatie nog altijd niet perfect uniform verloopt.

Zo werd het criterium over de correcte afhandeling van terugvorderingen van onterecht 
betaald vakantiegeld (180), in 2017 (vakantiejaar 2015) op uiteenlopende wijzen geëvalu-
eerd. Bij drie fondsen waar er sprake was van fouten op de totaliteit van de dossiers in de 
steekproef, kregen er twee de score 0 % en de derde kreeg 100 %, wat de maximumscore is. 
Voor het criterium over de informatieverstrekking aan rechthebbenden over de vereffende 
vakantierekening (185) kregen in datzelfde jaar van de tien fondsen waarbij sprake was van 
fouten op de totaliteit van de dossiers in de steekproef, zeven de score 0 % en drie de maxi-
mumscore van 100 %. 

In april 2018 heeft de algemene vergadering van de vakantiefondsen het quoteringssysteem 
voor criterium 185 herzien door een quotering in te voeren in verhouding tot het aantal 
vastgestelde fouten per dossier. Bij de evaluatie die in 2018 werd uitgevoerd (vakantiejaar 
2016), kregen twee fondsen ondanks de gewijzigde quoteringswijze een te hoge score voor 
dat criterium: ze hadden de minimumscore moeten krijgen in plaats van de 62,50 % die ze 
kregen toegekend. 

In 2019 (vakantiejaar 2017) kreeg een fonds een score van 100 % in plaats van 75 % bij de 
evaluatie van het criterium over het meedelen van de lijst met aanvragen tot opheffing van 
de verjaring (335), hoewel er was vermeld dat de mededeling niet conform was. 

Het Rekenhof heeft de quoteringen opnieuw geëvalueerd om tot een toepassing te komen 
die nauwer aanleunt bij de opgestelde regels. De resultaten van de evaluatie van 2017 ver-
schillen bij zes fondsen sterk van de resultaten in de individuele verslagen wat de statis-
tische criteria betreft. Bij negen fondsen verschillen ze voor diezelfde criteria ook van de 
resultaten in het verslag dat aan het beheercomité werd voorgelegd. De resultaten die 
voortvloeiden uit de evaluatie van 2018 en 2019 leiden ook tot kleine verschillen.

De RJV verzekert in zijn antwoord dat de eenvormigheid van de evaluatie zal worden ge-
garandeerd door de organisatorische wijziging in de controles en de aanwervingen van 
de coördinator van de inspectie en de coördinator Holidays@work, die respectievelijk 
in april 2019 en november 2020 plaatsvonden.

3.2.3 Gedeeltelijke evaluatie van de RJV-kas
Het Rekenhof stelt vast dat de RJV-kas bij de voornoemde eerste drie evaluaties slechts 
gedeeltelijk werd geëvalueerd, hoewel ze als referentiepunt fungeert. Dat druist in tegen 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 januari 2017. In 2017 werd ze slechts voor 
12 van de 34 criteria geëvalueerd. In 2018 bracht de methodologienota (versie van 6 decem-
ber 2017) het aantal geëvalueerde criteria op 20 en vervolgens op 21 van de 35 in 201927. Bij 
die evaluaties kreeg de RJV-kas ambtshalve een score van 100 % voor de niet-geëvalueerde 
criteria. Met uitzondering van drie financiële criteria over de aanleg van het fonds voor 

27 Vanaf het vakantiejaar 2018 (evaluatie uitgevoerd in 2020) wordt de RJV-kas op een groter aantal criteria geëvalu-
eerd, namelijk 28 van de 37. 
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financiële risico’s, het investeerdersprofiel en de beleggingstabel28, zijn alle andere criteria 
die het beheercomité definieerde van toepassing op de RJV-kas en hadden ze dus van bij de 
eerste evaluatie geëvalueerd moeten worden. Het Rekenhof stelt trouwens vast dat de eva-
luatie van de RJV-kas sinds 2018 mondjesmaat wordt aangevuld met criteria die tot dan toe 
niet werden geëvalueerd, waaruit blijkt dat de criteria op de RJV-kas van toepassing zijn.

Die situatie kan een vertekend beeld opleveren van het globale resultaat van de evaluatie 
en bij de berekening van de responsabiliseringsoverdracht. Het Rekenhof stelt vast dat de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 niet in acht worden genomen. 
De beslissingen die hebben geleid tot die inbreuk tegen de regelgeving zijn bovendien niet 
gedocumenteerd noch gemotiveerd.

De RJV legt in zijn antwoord uit dat de gedeeltelijke evaluatie van zijn kas toe te schrijven 
is aan het feit dat die een ander statuut heeft dan de bijzondere fondsen. Hij haalt overigens 
een probleem aan met de termijn om de documenten conform te maken, wat nodig is voor 
de evaluatie. Het Rekenhof herinnert eraan dat dat verschil in statuut niet kan worden 
ingeroepen ter rechtvaardiging van een inbreuk op de regelgeving, net zomin als een pro-
bleem met de conformiteit van documenten. 

3.2.4 Berekening van de responsabiliseringsoverdracht 
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 januari 2017 krijgt elk criterium een score 
op 100, die wordt vermenigvuldigd met het gewicht dat aan het criterium werd toegekend. 
Vervolgens krijgt elk fonds een globaal cijfer op 100. Er wordt een rangschikking van de 
bijzondere fondsen opgesteld, waarbij de RJV als referentie fungeert. De bijzondere fondsen 
worden opgedeeld in drie impactklassen naargelang van het verschil tussen het resultaat 
van de RJV-kas en hun respectieve resultaten. Vervolgens wordt de financiële impact bere-
kend op basis van de theoretische beheerkosten van de bijzondere fondsen, d.w.z. deze die 
werden bepaald voor de berekening van de solidariteitsoverdracht. 

Het Rekenhof heeft de bedragen herberekend op basis van de scores die het herevalueerde 
(zie punt 3.2.2). Het stelt een financiële impact vast wanneer de responsabiliseringsover-
dracht wordt berekend op basis van een uniforme evaluatie van de fondsen. 

28 De aanleg van het fonds heeft enkel betrekking op de vakantiefondsen. De laatste twee criteria zijn niet relevant 
in zoverre de wet de beleggingen van de RJV omkadert. Artikel 36 van de gecoördineerde wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie bepaalt: “De kapitalen beheerd door de Rijksdienst worden, in afwachting van hun betaalbaarstel-
ling, hetzij bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, hetzij bij bpost, hetzij bij de Nationale Bank van België of bij het 
Gemeentekrediet van België gedeponeerd”. Bovendien bepaalt het dat de overschotten van de beschikbare gel-
den nodig voor de werking van de Rijksdienst belegd mogen worden overeenkomstig het koninklijk besluit van 
15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid. 
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Tabel 10 –  Geglobaliseerd bedrag van de responsabiliseringsoverdrachten (in euro)  

Bedragen berekend door 2016 2017

RJV -90.852,35 -3.099,50

Rekenhof -73.756,98 -1.763,05

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RJV

Ingevolge de evaluatie die in 2018 werd uitgevoerd (vakantiejaar 2016) en waarbij de RJV 
op de derde plaats stond, ontvingen de twee bijzondere fondsen die eerste en tweede in de 
rangschikking stonden respectievelijk 55.387,44 euro en 52.451,53 euro. Het maximumbe-
drag dat de andere bijzondere fondsen aan de RJV betaalden, beliep 6.815,10 euro en het 
kleinste bedrag was 222,56 euro.

In 2019 (vakantiejaar 2017) stond de RJV op de vierde plaats en ontvingen de drie bij-
zondere fondsen die eerste, tweede en derde waren in de rangschikking respectievelijk 
2.530,78,50 euro, 765,32 euro en 6.676,87 euro. Het maximumbedrag dat de andere bij-
zondere fondsen aan de RJV betaalden, beliep 49.461,25 euro en het kleinste bedrag was 
194,61 euro.

Dat de bedragen fluctueren is te verklaren door de schommeling van de beheerkosten van 
de RJV die als referentie fungeren en door het gewicht van elk bijzonder fonds, dat kan 
evolueren.

In zijn antwoord deelt de minister mee dat er zich momenteel een werkgroep buigt over de 
mogelijkheden om de methodologie van de responsabiliseringsoverdracht aan te passen.

3.3 Relevantie van de evaluatiecriteria 

Het Rekenhof stelt vast dat de doelstelling van de responsabilisering, zoals gedefinieerd 
in het besluit en in het verslag aan de Koning, erin bestaat de kwaliteit van het beheer van 
de fondsen te verbeteren door middel van evaluaties. De drie te evalueren domeinen zijn 
echter restrictiever dan deze die gewoonlijk worden onderzocht bij de controle van de kwa-
liteit van het beheer. Elementen van kwaliteitsreferentiesystemen die gewoonlijk worden 
gebruikt in organisaties, zoals de processen, de middelen of het personeel, ontbreken in 
de evaluatiedomeinen waarin het besluit voorziet. Toen de administratie daarover werd 
bevraagd, kon ze geen informatie verstrekken over de gebruikte methodologie noch over 
de motieven die aan de basis lagen van de keuze voor de in het besluit vermelde domeinen 
en de door het beheercomité (overeenkomstig het koninklijk besluit) bepaalde thema’s en 
criteria. 

De beheersing van de beheerkosten van de fondsen werd evenmin opgenomen als crite-
rium, terwijl één van de door de fondsen beoogde doelstellingen erin bestaat een kwali-
teitsvolle dienstverlening te bieden tegen een redelijke prijs. Tot slot berusten minstens 
tien criteria op volledig geautomatiseerde stromen (acht van de negen bijzondere fondsen 
beschikken over een gedeelde IT-tool). 
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Bovendien stelt het Rekenhof vast dat als gevolg van de aanwervingsstop prioriteit werd 
gegeven aan de evaluatie van de responsabilisering, ten nadele van de sociale controle die 
niet meer is uitgevoerd sinds 2016. Met de resultaten van de sociale en boekhoudkundige 
controles door het RJV-stelsel29 werd geen rekening gehouden bij het bepalen van de crite-
ria voor de evaluatie van de fondsen.

Tot slot heeft het Rekenhof geverifieerd of de belangrijkste risicozones werden afgedekt 
door de criteria voor de evaluatie van de fondsen. Het stelt vast dat de bijzondere fond-
sen gemeenschappelijke risicolijsten hebben opgesteld om de internebeheersingsfunctie bij 
hen in te voeren. Op het niveau van het RJV-stelsel werd echter geen enkele analyse ge-
maakt van de operationele risico’s voor alle fondsen, meer bepaald op basis van de door de 
bijzondere fondsen opgestelde risicolijsten. Enkel het risico op een niet-homogene toepas-
sing van de wetgeving is gedocumenteerd en wordt zeer partieel in aanmerking genomen in 
de evaluatiecriteria. Op basis van het onderzoek van de beslissingen die het beheercomité 
heeft genomen over de criteria om de responsabilisering te evalueren, kan niet worden ge-
garandeerd dat de risico’s in verband met de jaarlijkse vakantie onder controle zijn.

Bij gebrek aan methodologische documentatie zoals een risicoanalyse, kan het Rekenhof 
geen oordeel formuleren over de relevantie van de weging van de criteria.

De RJV preciseert in zijn antwoord dat de responsabilisering tot doel had de productie-
activiteiten en niet de ondersteunende activiteiten af te dekken. Bij de fondsen worden 
overigens jaarlijks auditverslagen opgesteld over de kwaliteit van de interne procedures 
en de verstrekte diensten. De RJV brengt het Rekenhof ervan op de hoogte dat de opvol-
gingsverslagen van die audits aan het stelsel zullen worden bezorgd in het kader van de 
responsabilisering. 

Volgens het Rekenhof maken de ondersteunende activiteiten deel uit van de activiteiten die 
over het algemeen worden onderzocht in het kader van een beleid inzake kwaliteitsbeheer. 
Het had dat standpunt al meegedeeld in zijn auditverslag van 2011 met de aanbeveling om 
de werking van de bijzondere fondsen periodiek te evalueren, en dit niet enkel in het licht 
van de naleving van de regelgeving maar ook in het licht van hun goede werking. 

Wat het onder controle houden van de beheerkosten van de bijzondere fondsen betreft, her-
innert de RJV in zijn antwoord aan het beginsel van de beheerautonomie van de bijzondere 
fondsen. Hij preciseert dat de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij de klanten 
van de bijzondere fondsen heel goed zijn. Volgens de RJV gebeurt de controle van de fond-
sen via de berekening van de solidariteitsoverdracht. 

Het Rekenhof heeft altijd een transparant financieel beheer van de bijzondere fondsen en 
een evaluatie van hun werking aanbevolen. Het stelt vast dat de bijzondere fondsen zich 
in ruil voor het behoud van hun autonomie ertoe hebben verbonden hun beheerkosten 

29 Overeenkomstig de artikelen 26 en 52 van de gecoördineerde wetten van 1971 oefent de RJV een toezichthouden-
de opdracht uit ten aanzien van alle fondsen, ook de RJV-kas. De sociale controle is de controle van de conformiteit 
van de vestiging van de rechten van de rechthebbenden (vakantiedagen en vakantiegeld). De boekhoudkundige 
controle verifieert onder meer of de bedragen die aan de bijzondere vakantiefondsen worden gestort, wel degelijk 
worden benut voor de betaling van vakantiegeld.
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onder controle te houden. In die context acht het Rekenhof het noodzakelijk te evalueren 
hoe de bijzondere fondsen die beheerkosten in de hand houden, zonder afbreuk te doen 
aan hun autonomie. Het is van oordeel dat de beheerkosten van de vakantiefondsen niet 
rechtstreeks worden gecontroleerd via de berekening van de solidariteitsoverdracht. Het 
zijn immers de beheerkosten van de RJV-kas en niet die van de bijzondere fondsen die als 
referentie worden gebruikt voor de berekening van de solidariteitsoverdracht. 

3.4 Meerwaarde van een responsabiliseringssysteem

3.4.1 Keuze van een referentiesysteem 
Voor elke evaluatie is een referentie nodig. Die referentie moet relevant zijn en garanties 
bieden voor een continue verbetering, die onlosmakelijk verbonden is met een kwaliteits-
gebaseerd beheer. 

Het systeem dat werd ingevoerd om de vakantiefondsen te responsabiliseren, hanteert 
middels het koninklijk besluit van 2017 de prestaties van de RJV-kas als referentie.

In het kader van deze audit heeft het Rekenhof de relevantie van de gekozen referentie 
getoetst aan de beoogde doelstelling, namelijk de kwaliteit van het beheer van de fondsen.

Het stelt vast dat de keuze van de referentie niet is gemotiveerd met objectieve gegevens. 
De RJV-kas heeft een heel ander profiel dan de bijzondere fondsen: in tegenstelling tot de 
bijzondere fondsen, die unisectoraal zijn, beheert de RJV-kas het vakantiegeld voor zeer 
uiteenlopende en complexe sectoren zoals de horeca of de interimsector. Het onderzoek 
van de behaalde resultaten wijst overigens uit dat die van de RJV-kas van jaar tot jaar fluctu-
eren. Op basis van de resultaten van de RJV-kas kan een bijzonder fonds goed gerangschikt 
zijn in vergelijking met de RJV-kas en daarvoor beloond worden, zonder dat de kwaliteit 
van het beheer bij dat bijzondere fonds zelf erop vooruit is gegaan. De RJV-kas als referentie 
nemen, kan dus moeilijkheden opleveren omdat die referentie niet neutraal is.

De referentie moet een te behalen doelstelling zijn, d.w.z. gebaseerd op een systeem van 
richtwaarden waaraan de individuele resultaten van de fondsen zouden worden getoetst, 
en die referentie zou geen element mogen zijn dat van jaar tot jaar varieert. Zo’n werkwijze 
zou neutraler zijn en de mogelijkheid bieden een continue verbetering door te voeren in 
zoverre de resultaten regelmatig worden geëvalueerd. 

3.4.2 Analyse van de resultaten van de evaluaties 
In dat verband stelt het Rekenhof vast dat de resultaten van de evaluaties niet worden ge-
analyseerd noch benut. Het beheercomité ontvangt elke maand een beknopt globaal verslag 
over de evaluatie van de fondsen. De door de fondsen behaalde resultaten worden daarin be-
perkt becommentarieerd. Voor elf criteria behalen de vakantiefondsen echter allemaal een 
maximumscore in de drie evaluatiedienstjaren. In april 2018 gaf de algemene vergadering 
van de vakantiefondsen ( punt 3.1.2) een werkgroep de opdracht de lijst te onderzoeken van 
de criteria die worden gebruikt in het kader van de responsabilisering en na te gaan welke 
criteria moesten worden toegevoegd of geschrapt. De administratie heeft het Rekenhof het 
beknopte verslag bezorgd van een vergadering die plaatsvond in november 2018. Daarin 
is sprake van de toevoeging van twee financiële criteria, de aanleg van de interventiere-
serve (zie hoofdstuk 4) en de mededeling van de rekeningenbalans, wat gepaard gaat met 
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een herweging van de criteria in het domein van het boekhoudkundige beheer. Die twee 
criteria concretiseren de evaluatie van de verbintenissen die de bijzondere fondsen al had-
den opgenomen in het plan Holidays@work. Ondanks de suggesties van het RJV-stelsel 
om bepaalde criteria te herzien30, was ten tijde van de auditwerkzaamheden geen enkel 
ander voorstel tot wijziging (schrapping of toevoeging) voorgelegd aan het beheercomité. 
De verbetering van de scores van de drie evaluatiedienstjaren31 duidt er nochtans op dat een 
analyse van de behaalde resultaten noodzakelijk is. Dat er na drie evaluatiedienstjaren geen 
herziening is geweest van de criteria, verhindert een continue verbetering van de kwaliteit. 
Het Rekenhof werd ervan op de hoogte gebracht dat het beheercomité in juli 2020 beslist 
heeft een werkgroep op te richten die de criteria moet evalueren. 

Het responsabiliseringssysteem vergt tot slot een grote inzet van human resources bij de 
RJV, wat ten koste gaat van de gewone sociale controles die gedurende vier jaar stil lagen. 

3.4.3 Beperkingen van het huidige systeem 
Het Rekenhof concludeert dat het essentieel is de fondsen te controleren en te respon-
sabiliseren, gezien de grote financiële bedragen die ermee gemoeid zijn. De audit plaatst 
echter vraagtekens bij de keuze van de RJV-kas als referentie voor een evaluatie van de 
kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen. Het systeem vergt ook een herziening 
en kalibrering door de criteria te beperken in aantal en ze te vereenvoudigen, waarbij men 
zich er gelijktijdig van moet vergewissen de beoogde doelstelling te halen in een optiek 
van continue verbetering. De vereenvoudigde criteria zouden periodiek opnieuw moeten 
worden geëvalueerd.

De RJV preciseert in zijn antwoord dat de keuze voor de RJV-kas als standaard op natuur-
lijke wijze voortvloeit uit de formule voor de berekening van de solidariteitsoverdracht. 

Het Rekenhof blijft van oordeel dat die keuze niet berust op geobjectiveerde gegevens. 

De RJV preciseert ook dat de sector van de jaarlijkse vakantie twee jaar heeft nagedacht om 
te bepalen welke criteria moesten worden herzien. Hij bevestigt ook dat het beheercomité 
in een vergadering van maart 2021 heeft beslist de bestaande criteria te behouden, ze te 
verbeteren en er een aantal criteria aan toe te voegen. Volgens de RJV zou het schrappen 
van criteria zoveel betekenen als zou men het risico nemen de kwaliteit van het beheer 
van de vakantiefondsen te zien verminderen. Hij vindt het overigens contradictorisch de 
reikwijdte van de evaluatie uit te breiden en tegelijk het aantal criteria te verminderen. Hij 
stelt tot slot het nodige te hebben gedaan om over voldoende resources te beschikken om 
de sociale controle terug te kunnen activeren. 

Het Rekenhof is van oordeel dat het van essentieel belang is weinig talrijke maar wel rele-
vante criteria te kiezen om een duurzaam systeem te behouden dat spaarzaam omspringt 
met de middelen, om het stelsel onder meer in staat te stellen de sociale controle uit te 

30 Zie p. 9 van het verslag Holidays@work 2015 dat op 5 april 2017 werd voorgesteld aan het beheercomité en  
p. 7-10 van het verslag van de buitengewone vergadering van de algemene vergadering van de vakantiefondsen 
van 26 april 2018. 

31 Van de twaalf statistische criteria was er één dat gemiddeld de maximumscore kreeg in het eerste jaar. Twee evalu-
atiedienstjaren later krijgen zes criteria maximumscores. Bij de niet-statistische criteria kregen het eerste jaar alle 
fondsen het maximum bij vijftien van de 22 criteria. Idem dito voor de twee daaropvolgende jaren.
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oefenen. Deze beperking van het aantal criteria kan samengaan met de invoering van nieu-
we criteria die andere dimensies meten. 

In zijn antwoord bevestigt de minister dat het beheercomité instructies heeft gegeven aan 
een werkgroep om een aantal criteria te wijzigen, de als verouderd beschouwde criteria te 
schrappen, meer relevante criteria toe te voegen en de bijbehorende weging te herzien. Hij 
voegt eraan toe dat het beheercomité de discussies pas zou willen hervatten nadat de door-
gevoerde wijzigingen werden geëvalueerd.
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Hoofdstuk 4

Solidariteit tussen de 
bijzondere fondsen
In het kader van de concretisering van het plan Holidays@work 2013-201832 besliste de 
Vereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen in 2015 dat elk bijzonder fonds een inter-
ventiereserve moest aanleggen (in beschikbare middelen). De reserve beliep 0,3 % van de 
waarde van het vakantiegeld van het jaar n-1 (sinds september 2016 is dat 0,5 %). Het doel is 
om op solidaire wijze steun te bieden aan bijzondere fondsen die met liquiditeitsproblemen 
kampen, binnen bepaalde grenzen qua bedrag en tijd. Het gaat erom kortetermijnbehoef-
ten te dekken, geen structurele problemen. De interventie, in de vorm van een lening op zes 
maanden, is geplafonneerd. 

Door zo’n lening toe te kennen, zijn de bijzondere fondsen solidair met het bijzondere fonds 
dat tijdelijk moeilijkheden ondervindt. De leningen worden gewaarborgd door een abso-
luut recht van terugvordering op de werkgeversbijdragen, zowel trimestrieel als jaarlijks. 
Dat principe is echter strijdig met de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971. De werkge-
versbijdragen zijn immers een spaarpotje waarmee het jaar nadien het vakantiegeld wordt 
betaald, dat een uitgestelde bezoldiging vormt. 

Vermits de creatie en bevoorrading van die interventiereserve pas in 2019 werden toege-
voegd aan de responsabiliseringscriteria, zullen ze pas in 2021 worden geëvalueerd.

Voor grote behoeften over een periode van meer dan zes maanden bepaalt het plan 
Holidays@work dat de fondsen gebruik kunnen maken van voorschotten afkomstig van 
collectieve fondsen van het stelsel van de jaarlijkse vakantie33. Het begrip ‘collectieve fond-
sen’ en de aanwending ervan zijn echter niet bij wet gedefinieerd. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het voornoemde solidariteitsmechanisme er niet toe mag 
leiden dat het door de wetgeving opgelegde onderzoek van de werkingsproblemen wordt 
uitgesteld. Als een fonds met aanhoudende en structurele problemen kampt, moet artikel 
46, 2e lid, van de gecoördineerde wetten van 1971 worden toegepast34.

32 Tijdens de vergadering van het beheercomité van de RJV van 16 december 2015 werd een stand van zaken opge-
steld van de concretisering van het plan Holidays@work. Het voorstel van de Vereniging van de Bijzondere Vakan-
tiefondsen om een interventiereserve aan te leggen, is opgenomen in het document dat aan het comité werd voor-
gelegd (p. 4). Er was ook een bijlage aan toegevoegd met daarin een toelichting bij de nadere uitvoeringsregels. 

33 Die formulering komt uit het document over de interventiereserve, dat werd voorgelegd aan het beheercomité van 
de RJV van november 2015. 

34 “Wanneer de werking van een bijzonder vakantiefonds van aard is het algemeen belang te schaden of nadeel zou kun-
nen berokkenen aan de belangen van de gerechtigden van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie: 1° kan het 
Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie dit bijzonder vakantiefonds tijdelijk plaatsen onder het voor-
lopig bestuur van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; 2° kan de Koning, na advies van het Beheerscomité van de 
Rijksdienst, de samensmelting van de bijzondere vakantiefondsen, hetzij met andere bijzondere vakantiefondsen, het-
zij met de Rijksdienst, gelasten”.
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De RJV preciseert in zijn antwoord dat, voor de beheerders van de bijzondere fondsen, een 
lening toegekend aan een fonds via de interventiereserve niet kan worden gegarandeerd 
door een terugvordering op de ontvangsten uit de werkgeversbijdragen. Het gaat hier om 
het dekken van een thesaurieprobleem en niet om een voorschot om een solvabiliteitspro-
bleem te dekken. De bijzondere fondsen verbinden zich ertoe explicieter te zijn in het docu-
ment dat de werking van dat fonds regelt. Als er een solvabiliteitsprobleem is, moet op het 
niveau van het beheercomité van de RJV naar oplossingen worden gezocht, overeenkomstig 
artikel 46, 2e lid, van de gecoördineerde wetten. 

Het Rekenhof neemt akte van die verbintenissen en zal de aanpassing van het document 
dat de werking van het fonds regelt, opvolgen. 
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Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies

De solidariteitsoverdracht, die in het koninklijk besluit van 20 januari 2017 wordt voorge-
steld als een mechanisme dat moet bijdragen tot het financiële evenwicht van het stelsel 
van de jaarlijkse vakantie, staat in werkelijkheid volledig los van het resultaat van de te 
financieren uitkeringen.

Het gevolg daarvan is dat de fondsen geld van het stelsel ontvangen of geld aan het stelsel 
storten, ongeacht de financiële situatie van het stelsel. Zo is het tussen 2010 en 2019 meer-
maals voorgevallen dat het stelsel geld aan de fondsen stortte, hoewel het een deficit had op 
het niveau van de uitkeringen. 

Het begrip ‘evenwicht van het stelsel’, d.w.z. de leefbaarheid ervan op lange termijn, is niet 
gedefinieerd. Het Rekenhof is van oordeel dat dat begrip moet worden gedefinieerd op ba-
sis van het resultaat van de te financieren uitkeringen, het niveau van de reserves op mid-
dellange en lange termijn, de beheerkosten van de RJV en van de bijzondere fondsen, het 
percentage van de werkgeversbijdragen en de conjunctuurrisico’s. 

Het koninklijk besluit van 20 januari 2017 geeft overigens uitvoering aan artikel 38, 1e lid, 
van de gecoördineerde wetten van 1971 en beoogt uitsluitend het financiële evenwicht van 
het stelsel van de jaarlijkse vakantie. Het kan de financiering van de beheerkosten van de 
fondsen niet regelen, want daarvoor is een specifiek koninklijk besluit nodig krachtens ar-
tikel 45 van de gecoördineerde wetten van 1971. Dat besluit is nooit genomen.

De solidariteitsoverdracht van de RJV heeft vooralsnog positief bijgedragen tot het even-
wicht van het stelsel, vermits het gematerialiseerde financiële resultaat ervan hoger lag dan 
de beheerkosten, behalve in 2018. Door de heel lage intrestvoeten, of zelfs nulintrestvoeten 
of negatieve intrestvoeten van de laatste jaren bestaat het risico dat de beheerkosten van de 
RJV in de toekomst niet meer kunnen worden gedekt door de opbrengst van de kapitalen 
in reserve. Het Rekenhof merkt in dat verband op dat de gecoördineerde wetten expliciet 
bepalen dat de beheerkosten van de RJV moeten worden gedekt door zijn beleggingsop-
brengsten en dat voor een andere financieringswijze een wetswijziging noodzakelijk is. 

Volgens het Rekenhof is het essentieel de fondsen te controleren en te responsabiliseren, 
gezien de grote financiële bedragen die ermee gemoeid zijn. De responsabiliseringsover-
dracht en de onderliggende evaluatie zijn, zoals ze momenteel zijn opgevat, echter geen 
passende stimulansen om de kwaliteit van het beheer van de fondsen te garanderen. Het 
responsabiliseringssysteem is immers geen systeem van continue verbetering, want de 
prestaties van de fondsen worden getoetst aan de fluctuerende resultaten van de RJV-kas 
en niet aan te behalen richtwaarden.
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Bovendien zijn de evaluatiedomeinen van de fondsen, net als de keuze van de criteria en 
de weging ervan, niet geëxpliciteerd en berusten ze niet op de resultaten van sociale en 
boekhoudkundige controles of op een risicoanalyse. De evaluatie van de fondsen gebeurt 
niet perfect uniform. De RJV-kas wordt bovendien partieel geëvalueerd, wat strijdig is met 
het koninklijk besluit waarin is bepaald dat ze is onderworpen aan dezelfde evaluatie als 
de fondsen.

Het evaluatieproces is tijdrovend voor het RJV-stelsel en vormt een struikelblok bij de uit-
oefening van zijn opdracht van sociale controle.
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5.2 Aanbevelingen

De hierboven aangehaalde elementen steunen de aanbevelingen van het Rekenhof om de 
solidariteits- en responsabiliseringssystemen te wijzigen die werden ingevoerd door het 
koninklijk besluit van 20 januari 2017. Het Rekenhof beveelt aan:

Thema Aanbeveling Actoren Zie punt

Evenwicht 
van het stelsel 

en financie-
ring van de 

beheerkosten

A1
Het begrip ‘financieel evenwicht van het stel-
sel’ definiëren door het dekken van de soci-
ale uitkeringen en het niveau van de reserves 
erin op te nemen

RJV, minister 2.5 en 2.6

A2
Artikel 35 van de gecoördineerde wetten 
van 28 juni 1971 wijzigen in het geval dat de 
beleggingsopbrengsten niet meer zouden 
volstaan om alle beheerkosten van de RJV te 
dekken

Wetgever 2.5

A3
In het kader van de responsabilisering de 
performantie van het beheer van de RJV-kas 
en van de fondsen evalueren en te behalen 
doelstellingen bepalen in termen van een re-
delijk niveau van beheerkosten

RJV 2.7 en 3.1

A4
De financiering van de beheerkosten van de 
fondsen regelen via een koninklijk besluit, 
overeenkomstig artikel 45 van de gecoördi-
neerde wetten van 1971

RJV, minister 2.7

Responsabi-
lisering van de 

fondsen

A5
Het responsabiliseringsmechanisme herzien 
door de resultaten van elk fonds te toetsen 
aan streefresultaten, en niet meer aan de re-
sultaten van de RJV-kas, en voorzien in een 
documentenbeheersysteem waarin een his-
toriek van de versies wordt bijgehouden  

RJV, minister 3.1

A6
Het responsabiliseringssysteem efficiënter 
maken om de sociale controle te kunnen uit-
voeren 

RJV 3.1 en 3.2

A7
Eenvoudige, minder talrijke maar relevan-
tere criteria gebruiken die alle dimensies van 
de evaluatie van de kwaliteit afdekken, en 
deze periodiek herzien 

RJV 3.1, 3.3 en 3.4 

A8
De evaluatie documenteren en de uniformi-
teit ervan garanderen

RJV 3.2





Bijlage
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Antwoord van de minister van Economie en Werk 

(Vertaling)

Betreft:  Audit over de solidariteit en de responsabilisering binnen het stelsel van 
de jaarlijkse vakantie

Geachte heer Van Ingelgem,

Geachte heer Rion,

Ik heb uw schrijven van 14 juli over de audit over de solidariteit en de responsabilisering 
binnen het stelsel van de jaarlijkse vakantie in goede orde ontvangen en heb er aandachtig 
kennis van genomen.

Ik stel vast dat uit het ontwerpverslag geen grote problemen naar voren komen.

Gezien de specifieke aard van het stelsel van de jaarlijkse vakantie, komt het vooreerst de 
sociale partners toe om de goede werking van het stelsel te verzekeren.

Bijgevolg heb ik het beheercomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie geraadpleegd 
om het de kans te geven zijn rol te spelen in het kader van het paritaire beheer.

Wat het evenwicht van het stelsel en de financiering van de beheerkosten betreft, heeft het 
beheercomité me gemeld dat het akkoord gaat met een denkoefening, maar dat het zich 
afvraagt of het wenselijk en haalbaar is om bepaalde aanbevelingen uit te voeren die tot 
wijzigingen zouden leiden op juridisch vlak. Het is van oordeel dat de huidige procedures 
werken en geen dringende herziening vergen.

Wat de responsabilisering van de vakantiefondsen betreft, buigt er zich momenteel echter 
al een werkgroep over de mogelijkheden om de methodologie ervan aan te passen.

Wat voorts het luik van de aanbevelingen over de responsabiliseringscriteria betreft, heeft 
het beheercomité van de RJV instructies gegeven aan de betrokken werkgroep om een aan-
tal criteria te wijzigen, de als verouderd beschouwde criteria te schrappen, meer relevante 
criteria toe te voegen en tot slot de bijbehorende weging te herzien. Het acht het bijgevolg 
wenselijk de discussies pas te hervatten na evaluatie van de doorgevoerde wijzigingen.

Hoogachtend,

Pierre-Yves Dermagne
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